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 דועו םינוקרדו םיכובמ ודוטזנ הגס ןחלוש יקחשמ בשחמ יקחשמ םילחשמכ ןוחריה
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 - !םיניינב םינוב ?םיניינעה המ

 22 דומעב 511 6[ךיץ

 םיפסוא 2 - !םיפסוא ?םישוע המ
 26 דומעב םישדח

 רבכ םיאבה םי-\א12-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ ושע
 תנתמ 06 קחשמב וכזו תישדוחה
 הלשיי קחשמה - 80ַָק 8
 :םהיתבל

 יקסלוביצ ,הפיחמ ןלוג רונמ
 ,דחואמ םייח תעבג ץוביקמ דורמנ

 1994 טסוגוא 40 ןוייליג

 סקימ סקימוק
 סונייקואל רבעמ תושדח
 ₪ /םאו.ספז :6
 אוצ51 - תמלוצמ הריקח :6-

 בהזה תורכמ :
 טמחש - לסחמה :6
 אסאדזמא - םז.ןדמ וז :6
 יי
 6סאאוססא 7 6
 קיפיספה ימורמב :%
6 
 :האנה תוריקחל תיצראה הדיחיה
 תויראה ךלמ
 5זאו זדצ :6
 רטסופ
 םיפסוא :6
 יוב םייג
 ביירד הגמ הגס

 \ 2 ו
 ודנטנינ רפוס
 היסטנפ ירפס תריקס
 :םידיקפת יקחשמ
 ייפ הל ןגרומ לש םימיאה עפומ
 :םידיקפת יקחשמ
 ל יו
 ןורהס :סקימוק

 םיזיוו ןלהא
 תונמדזה יל היהתש ידכ ,םעפה

 ץבשל יתטלחה ,םיסרפ םכל קלחל
 :םעפ עיפוה רבכש רוט ,ילש רוטב

  ,לודגה שפוחה םכל ליחתה"
 ןקתל ךחא ףאל ונתת לא ?אה
 "הלודגה השפוחה אל וז - םכתא
 .שפוחה הז - רחא רבד םוש אלו
 לכה:תושעל שפוחה !לודגה
 "ףאש ילב שדח זיוו אורקל רקיעבו
 .עירפי והשמ וא והשימ

 המ גא) וננחלוש לע המ
 רודמה רזוח בוש ?םעפה (וננותיעב
 תומסרפתמ וב "םיבתוכ םיזיוו"
 יקחשמ לע תוניוצמ תומישר יתש
 הריקחה תרזוח בוש ,םידיקפת
 ינועבצ לופכ דומע לע תמלוצמה
 ,"1 תילוח" לש חריקח וז םויה -
 בלש םע ךובמב ךובנ רזוח בוש
 םע םג לבא הקתפרהל ישילש
 הנצסה ןורתפב םיכוזה תומש
 ןורהס ונילא רזוח בוש ,הנושארה
 לש לוחכה סקימוקה רוביג -
 תכובסת םע םינורחאה םידומעה
 ...בושו בושו בושו השדח תריוצמ

 זיוו תרחבנ הקדב הז ןויליגב
 איהש רבתסמש) תמסרופמה
 םא לארשיב רתויב הבוטה תרחבנה
 לסרודפה תרחבנל התוא הוושנ
 חוַכ" שדח קחשמ ,(לגרודכהו
 יזעולה ומשב וא "ץהמה
 ."5פדא]אמ ססאאגאפתת"

 ,םיבוטה םיקחשמה דחא
 רתויב םיינשדחהו םיללכושמה
 ללכושמה ,בוטה אל םא - קושב
 ַי ".רתויב ינשדחהו

 םתיהיז ?םירמוא םתא המ ,גנ
 -,יל ובתכ ?הזה רוטה ןויליג הזיאמ
 ₪ ."ךרועה רוט" קוצ רינל
 , !םכילא ךרדב רבפ בשחמה

 ל . החלצהב
 | ירי

 | .רבלב 16:00- 1: 00 תועשה ןיב םייוגמו םיארוק תולאשל תובושת יבוי רבליז ,וכעמ םיסנ ימוריב

 ,רקוּבְב עבשל דעו הלילב הרשע תחא תועשה ןיב לעופ ₪35-ה ץוביקמ הנינפ סירה ,לאימרכמ

 ניטש וא תובושת םיקפסמ | םניא 38-ה יליעפמ רלגיר ,דרעמ ןולא קינירומ ,רינש
 | תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ הנבי דדוע שטיוד ,תולעממ דעלא [ א" זרא ,הלמרמ ץיבומרבא-יליגו יפצ
 נר 9 חלשיש ו .תועדומה ןכותל תיארחא הניא 6 ינתנמ ימולש יאשויו



 זיוו ר"ד :תאמ

 ₪ ור ראה רבחתמ
 7% םאתיל - -

 7 לצ

 - ןי זה בוטה = יתימא תונו כמ

 -פ5'% רש 1 4 ו
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 2 תכרעמ הניה ,"ומנוקל ש"
 ףסש טיב

 ו 01668  רותפכ .תמייקה כ05-ה תכרעמ תא םג היל

 ה ריחמ .תיתימא הנכות יחתפמש איה תניינעמה השדחה

 | הנוכמ קחשמ תנכות ריחמו ,חייש הנכותה תא ריבעהל ולכוי %/ו800%6-ב

 6 כזגפסמ ןוגכ קחשמל ח"ש 0 דחא .השדחה תכרעמל םהלש תמייקה

 חשמל רתויו ח"ש 1,500-ו | יבג לע וגצוהש םינושארה םיקחשמה

 .517001 1910: 1טזטס !פסס0א[ היה וגאקיש לש ןויסינ תסרג

 יתבו הלופכ תוריהמב ולעפי םיקחשמה

 32 יקחשמ םיחתפמ רבכ םילודגה הנכותה

 ימשר ןפואב עיפוהל היופצ וגאקיש .טיב

 תויחד ויהי אל םא) 1995 ראוני תוביבסב

 .תוחפל 486 בשחמ בייחתו (תופסונ

 דו ו רשא א*< המשש השדח ןנכו] פי 4 5
 וו 1

 5 ו. תש ור 2 ..

 יעטק הכותל ןועט שפאמה , ,
 -ר .3 5

 ואדיו יטרס וליפא - לילצו ואד
 ו - הן שהה תכרעמ לכל תמאות אי

 ה -- 7 ב גו]] א!סווסח 1060 תטישב תו
 היינשה הידמיטלומה ירצומ 8 - וו

 הנושארה איה .םלועב הלדוגב | ." 7

 ןנוכ ןוגכ םיניינעמ םיחותיפב

 ,א6א0 אשינה םירוטילקתה

 .ב"הראב בוציעה סרפב הכז רשא

 קפס וא תוללוס םע לעופ ןנוכה

 הקיסומ עומשל רשפאמ ,חוכ

 /7!-ל םירותפכ ללוכ הליגר
 הגוצת וב שי .'וכו הרוחא ,המידק

 ותינו רישה רפסמ לש תילטיגיד

 רוביח ךרד בשחמל ורבחל

 דחוימב םיאתמ .יטרדנטס
 דחא לכלו םיאשינ םיבשחמל

 .הפהפי רצומ הצורש
 ריהמה וניה םיהדמה ןנוכה

 הלופכה תוריהמה ינגוכ ןיב רתויב
 | :םיינכטה םינותנה ןלהלו

 תוריהמ ,180 השיג מז
 וי יינשל 306%0 הלופכ

/ 
\ + 



 7 | ו המ
 =." >> שש היזיווטה יקחשמ
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 תונכוסל המוד תויהל תכפוה הגס
 תומש תוכזב א454 תיאקירמאה ללחה

 תרציימ איה .הלש םישדחה םירצומה ,ןהגַפ6 50ז0!ות8 תקפסמ תכרעמה לש השדחה טיב 32-ה תכרעמ ,תיפוס

 תכפוהו ביירד הגמל תרבחתמה הרמוח יתש ןיטקהלו לידגהל תורשפא רמולכ תוטלקו 6 יקחשמ םע לועפל עדת הגס

 םע קחשל תרשפאמה השדח תכרעמל ותוא היצמינא ךכב רשפאלו תינמז וב תויומד | תוכיאב תורחתהל "תמייאמ" הגס .דחי םג
 .טיב 32 קחשמ ירוטילקתו תוטלק .רתוי תיתימא תידמימ תלת .קחשמה תונוכ
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 2 - ₪ חח 1! וביל וש 5.2 ו

 גוי " 2 | | דא יא שמ == ₪ מ םיידיתטה היזיוולטה
 כב ית 2 וי עוו ו -

 םע .1995 ךלהמב אוהש יתמ עיפוהל
 ₪ רג וא עו ₪ י ו .%-- -

 יה יין + א שניי המצולע -- ד בעמ

 "ו ב
 שמה לש הקידב ק ,פוןוססת (נזהקתוספ הקיפרגה

 תוארל םילוכי םתאש לודג הסיגנ היהת קזס|66 1]₪64ץ-ל
 ןוהת יי 180, די דש +*₪שיו לני, .קו כרעמו 1 זו 1 אווה

 ן+ יש מ א( ₪

| = ₪ 4 - . 

 "ו גי

 ,אמ6 תרצות תו ישי יי יי מ מ יי
 ינשב תואלמ ךסמ תונומת ְי תוידוסה ךא ,וזה טיב 2 - תכרעמ
 | יניערגה רוכה לש וזמ הלודג הביבס
 ...ו םוטא תוצצפ 80 ליכמה ,הנומידב

 שיר ג בירב ו יש וה "מ ג'י
 -ר רן ר"וירוא ריימן דוני "וו "וי י\בג , \ 1 . 4 . יי - = רף 4 9 ר

 4, עי

 הריהמ הקיפרגב תכמות תכרעמה .5ווחו
 .היינשל םינוגילופ !60,000 לש דואמ

 דבלב (?'כ קחשמב תכמות גויימו'1=[
 רח וי ץ

 -ר רו ראו יר ו -
0 -- ' = 14 

 וומא הנכות יתב 0
 ג 2 רובע

 ידו אם יורו אגורי" יערי יי וי ןיןוי+ 4 +9 -ו -ררריו תל ופרורר רצה החוויות
 - - - .* | ולוס י- 5% =

 ייפ ויזות אז 7 -- / י'תב ! ךא ,(ןיידע (?) ודנו יי | וי(

 10 וש יל ירש "רמו "שיג)



 581 תר
 תרבח הסנמ ,א\ א[ .סקד קחשמה לש ותעפוה םע

 תורמל .םידיקפ |

 ב | | הליגרה החיתפו הרגל ידכב דל אר לק ה תי תב
 המכ אצמת קחשמה .תא ליחתתש .עגרב ,הזה ךושחה ל

 לוכי התא .ףיכה לכ ליחתמ וב םוקמה אוה תויומדה ל

 - א תויומדב שמתשהל וא ךלשמ תויומד תונבל

 שיש ינפמ ,ןכ ינפל םירבסהה תרבוח תא אורקל
 םישופיחו םינוש םיצפחב שומיש ,םימסק תלטה ,קשנב שומיש
 םכח הזש הלגת ,םדקתת רשאכ :תידיימ םירורב ויהי אל רשא

 סנכיתש דע תוחפל ,תופוכת םיתעל קחשמה תא רומשל דואמ
 ךלש ימדקה חוכבו םימסקב שומיש יכ םג רוכז .קחשמה בצקל
 לכב חונל םג יאדכ לבא - יוצרו בושח אוה ךיביוא תא חצנל ידכב
 .לכותש תע

 המיטלוא לש תורדסב היוצמה וזל המוד הקינכמה
 יציח לע הציחל ידי לע תעצבתמ הזוזתה .טאפפאשסא1 כ
 לע ןוכנה םוקמב הציחלב וא ,ךסמה תיתחתב םיאצמנה םינוויכ
 הלעמל לכתסהל תורשפא ןיאש לבח .ומצע קחשמה ךסמ יבג
 .המיטלואה יקחשמ לש הריוואל ןומה ףיסוהש והשמ - הטמלו

 ...ךשמנ ןיידע תמלשומה הנוכמה רחא שופיחה ,םהיניב רובעל לוכי תייה התא הקיפרגה יפלש תורמל ,םיצע לש שוג ירחא עקתנ התא םהב קחשמב םירוזא ןומה שי ,ףסונב .לשמל ,עגרה תאצמ ותוא ץפחה תא קורזל ומכ ישפיט והשמ תושעלו ,רבכעה לש ןוכנ אלה רותפכה לע ץוחלל דואמ לק קחשמה תליחתב תאז לכבו ,רומאכ השימג יד םינוויכב הטילשה
 | | םיצפח המכב שומישה איה תירקיעה הגיסנה .ללכב לק אל הז .דחא ךסמל ,םהלש תומוסקה תולוכיהו םהלש מגה קנאה .תעפדא\ תא טוחדל ,חילצה בצעמהי .ררכע המכ לש קחרמב תאצמנ היצמרופניאה בור .תונקיידב - המישרמ הרוצ לעב ,שומישל לק היצמרופנ א ל טפו ידפת 0. לט[,סנאב גרקיע דחא ךסמ קריש קש קא חשה לש ידמימ תלת טבמ םע ישארה קחשמה ךסממ ץוח

 ןק

 ,תומרו < ךקיזחמה דיה תא ליעפהל זאו הלועפה בצמ תא תומדה לש תלעופה דיב ותוא םיישל ךי ילרחקשמב וש ה
 ה תוצלפמה ןיא .תוינוגברלְו םיטרפל רב בל 2 יסופיט אוה יופימה תוא תועשהל ירה הלוכי ה יזוכיר תא אוצמל ךל רזוע ו" .תורעה ףיסוהל ךל רשפאמ !השמ  -יףתוייןפרה 2 רג .2ןטהיףכה .ברקה עצמאב ישומ | יש .הקשמה תא הק = ךכ לכ אלו ינלשר תצק הז

, 
 םיג

 תא דימשהל תונכומו
| 

 לש םינושה םיגוסחו ,ךתצוכק יי תצא 5
 א םיללוכה תוצלפמ

 לם

 7% = יר,בלכל סי ודח םיטושפה םיגרווה תא ם ללוכה ו :

 ₪ ; ו % הזה לואוג רפוסה .דועו םילואוגו
 / ח ףוגמ ןוז'ג ,לשמל
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 ,תוטירשו תוחיגנב
 קותישל םרוגו
 ןובקיר תלחמלו
 והשימ אל .הליהבמ
 עקתיהל יאדכש
 .תילעמב ותיא

 םניא םיקשנה
 ךכ לכ םיניינעמ
 60 ,םימסקה ומכ
 םירזופמה ,רפסמב
 לש תומר שש ןיב
 דחא:;לכל-ןו"סיג
 םיטקפא שי םהמ
 םיניינעמ םייפרג
 בורו ,םהלשמ דוחייו
 תומרה ימסק
 םיקזח תוהובגה
 לא ,ןבומכ. .דואמ
 םירמכ קרש וחכשת
 םילוכי םימסוקו
 .םימסקב שמתשהל

 תתלד .לףב
 קר אל אוה קחשמה
 תוצלפמו המחול לע
 ןגמה"ןא2 01 -
 תויתודידי תויומד
 וא תולאש המכ לש הריחב תויורשפא לבקל לכות ,קחשמה ךסמ יבג לעש תומדה לע ץחלת םא :החישל ןמיע סנכיהל לק ,הביבסל
 ופרטצי וליפא ןהמ המכ .רתויב ךרוצ ןיאש ,היצמרופניא תוקפסמה תויומד הברה ךכ לכ שי לבא ,דחוימב םכחותמ אל הז .תובוגת

 .סומינב ןהמ שקבת םא ךתצובקל
 ידכב ץפח אצמ) תומישמ ,תותלד תחיתפ לש םיליגרה םילזאפב ףצומ קחשמה ,תונוש תויומדו תוצלפמב תויולקתהמ זיח

 .םשו הפ תוינשדח תועתפה המכ םג שיו ףיכ תאז לכב לבא - ירוקמ ךכ לכ אל הז .קחשמב םדקתתש לככ ךבתסמו ךלוהו לק ליחתמ הז תיפיצש יפכ .יקחשמב ךישמהל ידכב הדיחה תא םלשהו תויעבו (הבוטב תוכזל
 םיטנמלאה לכ

 .תולוקהו הקיפרגה
 .םידיקפת יקחשמב

 ₪ שמה ;:רוציקב קל
 ישממ רגתא קפסיו םיטיר "ןש



 ?התוא קחשל בהו
 - ה ל

 ייל 0 יי כ ל

 זרא / ולוס
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 םייונמ תקלחמ \\12. דובכל
 51114 דוקימ .קוב ינב 1409 .ד.ת
 03-5701654 ,03-57947וו ;'לט
 .זיוול יונמ לע םותחל ינוצרב
 (לוגיעב ףקה) תונויליג 28 וא 4
 (תחא הנתמ) ךתויחב דיל א ןמס הנתמ יל וחליש

 תונתמ תמישר
 : םיקחשמ ףוק רפוס 50 -ל קחשמ ב סירטט רישכמ 0
 קבשאלפ 3 -- 0ז9| םזגוש 3 קזב ךירדמ (3 | היחצמ עבוכ 0

 קיפיספה יפולא וכ 84810 תפשל דומיל תדבעמ כ רווואמ םע תועבטה רש כ
 םטהזדמס ק30 3 קזב ךירדמ כ

 .ןהתכוש .בשהמ יקחשמפמל ןוחריה
 . דועו םהיריקפה .היויוורש

 ףוסה דע ךלש בשחמה לש פירטל סנכיהל ידכ
 ,םיכובמה ןיב דוביאל תכלל אלו
 שארה תא חותפלו זיוו חותפל ךירצ
 -- .שדחמ שדוח לכ
 < = .ךכ לכ ארונ אל ןוקרדהש דמלת דואמ רהמ
 : האיציו חתפ שי הרעמ לכל
 6 ₪ .הלחתהו ףוס שי קחשמ לכלו
 5 ₪ !!םויסל חצנמ פיט הצור
 .\(17, לש רבח סיטרכב הכזו יונמ וישכע השע
 < ,הללאל םייזיוו םיסרפו תוחנה קינעמה

 ;:יארשא סיטרכב בויח תארוה בם ת/שדחמ ינא ם ה/שדח יונמ ינאח
 (לוגיעב ףקה) סרנייד / טרכארשי / הטו = = ==( [= (=( =<( =< < יטרפו החפשמ סש
 ש א + ד 0טרכה לעב םש הדול ךיראת

 *, 99--. ₪ )₪ ₪ -- כ 9-9

 8 0 ₪ = ₪ ₪577 הדחה ד תנותכ רפסמ ..---< -<<>>=-גוהחר
 יגיגו[ ;:הייפוווש ישי>>\י ₪202 2<-----9י7%7 ןופלט - דוקימ ריע ן

 ויוון ייגו* ו א"ר רדת ןופלט ְ
 =" " רחנה 20 ו \/ רדר דר דרה ההר חה 7790'ת2 | ,סמ זוז ןויליגמ יונמ תויהל ת/שקבמ |
 + 3 ו גצה םע : 0 / - חייש 140 ךס לע האחמה תפרוצמ | הש לש .₪ % לגבר 1 זו - ו א לא 9 ₪ יונרכ ר , |

 1 .י--7 1: 1 ו ---דחהה ד - סטלה לע תמית .תונויליג 14 רובע ןמוזמב
 רב 4 הנקמ הז שולת ו 4-ב בויחה יארשא סיטרכב - הרעה חייש 240 ךס לע האחמה תפרוצמ ₪

 . לש בשחמ יקחשמ : .תיביר אלל םיווש םיישדוח סימולשת .תונויליג 28 רובע ןמוזמב



 | שוטניקמ לע ורוקמב בתכנ קחשמה

 םיעצמאה לכב יברימ שומיש ךות

 תא הלגמ התא .רשפאמ אוהש םייפרגה |

 ו ץראב ךמצע

 בתוכ אוהש לככ .בתכ והשימש םירפס

 .תחתפתמ איה ךכ - םתוא

 !הלאש וז ?אצת ךיא ?םשל תלפנ ךיא

 תא ליעפהל אוה תושעל ךתלוכיבש לכ

 | ,בגא .אצמתש רבד לכ אורקלו שארה

 קחשמה לביק םלועב םינותיעה לכב

 .םיילמיסקמ םינויצ

 הניפסל הרקיש + המ לכ ל ףונה
 נב הניפסל סג הרקי - היטבמ - היטבמאב
 םיבכוכה .למ .ךל ורזעי

 רוקמה אוה - לדגמה
 | ךירצ - .םיזמרל " 7 | \ןתוא בבוסל תעדל
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 וגוזב ענ לגלגה םא וילא עיגהל רשפא 4 ,רפסמה והז וז ,ןוכנ .תחא--םייתש-םייתש
 דא,
 ?ת

 אל רבד םוש - םימב אלמ םימ לדגמ ילב

 .םיצעה ץראב דובעי |
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 שולק יוכיס שי בוט העימש שוח ןיאש ימל
 .תולוקה ץראל עיגהל
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 תועדוה רוסמל םג הלוכי וזה הכירבה ּ |
 ) | ל 0 אצמ ,םירישכמה לכ תא תלעפהש ירחא תא חותפל ידכ םימ תבאשמב שמתשה

 - .יזכרמה ןשייחה ידי לע םירדתה תא .לדגמל חתפמה יוצמ הב הספוקה
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 - | ילואו ותוא רדחש ,ףדה תא ל ןת .הל'אבא בושח .םולכ תוארל רשפא יא למשח ילב
 ל 2 - =  .תאצל ךל רוזעי אוה אבה קחשמב ?הזה בהזה .םירבצמה תא ןיעטהל דואמ

.. *- "* .. 

 < תא םג עדת רצבמה תא בבוסל חילצת םא ידוסה רבעמה תא אצמ ?ץוחב ךל ךושה '
 .ץראהמ תאצל ךל ורזעיש םידוקה תא קילדמ רותפכ הזיא בושח ןכמ רחאלו
 .תורואה

 קרירה =



 7 החנורקיהקחק ,החיא>*

 ארנוש הניד :תאמ

ה ומכ חלו לפואה ומב ךושח"
 ט

 = ללכב - גנועהו לופב דחפה

 : :לעמ םשגהו ץוחב שמשה

 לקה הרכמב ,לפואה ומכ ךושח

 יאקירמא םירומ ךיש -

 ₪ ליעפה יעקרק-תתה םלועה
 קחשמב ,םוינלימ תרבח לע םג ומסק

 ."בהזה תורכמ"
 :בהז רחא שופיחב ףשכ לש הליה שי

 ;,בהז שיש העומש תכלהתמש םעפ לכב
 לכלו רתאל םירהונ ,היהי אלש הפיא

 הרק הז .םיילאיצנטופ םירוכ ויתוביבס
 וליפאו - 1849 תנשב וקסיסנרפ ןס רוזאב
 הז ;בהזה תאירק תא עמש ןייווט קראמ

 ךפה בהזה לכו ,הקירפא םורדב הרק
 ןוטלש תא ןמימו םידנאר-רגורקל
 הז וישכע ;לסוח ףוס-ףוסש ,דייהטרפאה
 .גראז תכלה בכוכ לע הרוק

 חטשה יאנת ,הלאכ תומוקמב ליגרכ
 ינב רובע ידמ םישק שופיחה רוזא לש
 השימח ךל רוכשת ,רואנ שבוככ .םדא
 ,םהילע חקפל ליחתתו םיימוקמ םילעופ
 רופחל ליחתת !ןמשה ,םש התא" חסונב
 ."!הנימי רופחת !י'גני'ג !םש התא !הטמל

 םושמ ,ךבוסמ םילעופה תריכש ןיינע
 דחא תרהט לע תווצה תא ביכרהל ךילעש
 בכוכ לע וחתפתהש םינימה תעבראמ
 םדה ,גורתא ,בלול םהל םיארוק אל .תכלה
 .םירחא םיימלוע-ץוח תומשב אלא הברעו
 דוסי תונוכת לש תרחא הגרד שי ןימ לכל
 ,חוכ ללוכ ,(םידיקפת יקחשמב ומכו
 יכ - בושח ןיינע) הריפח תוריהמ ,תלוביס
 ,תונלבס ,(ודחא שדוחל לבגומ ןמזה
 תמצוע ,םידחוימ תוחוכ ,המכוח ,תונפקות
 .ימצע יופיר חוכו טרופלט

 םיריעצ םירבח ,ילא ואוב זא"

 םירחא תומוקמב םכלרוג ושפח
 םכתמשנ ףשכי לפאה הרכמה
 < .םפמד םרז םוקמב םורזי רבכ בהז
 % לע םיקחשמ םג ,םצעב

 4 הנושב .םירכממ תויי םיטונ היירכ יךל
 זיווב ונרקסש ,"בהזה ירוכ' .קחשמהמ +

 ב תויגטרטסא ה "24 םג גלכות "בהזה
 טלחה המכ ע | כ עצב

 ןט ,שופיחו .היירכ אשונ

 םג אוצמל םייושע םתא הזה קחשמב ,הזמ
 .בהז קר אל ,תובוט םינבא

 ץימאה הרוכה ,קחשמה תליחתב
 תווצ חלשיי וילא ,הפמב רוזא לע עיבצמ
 לע להנתמה קחשמב יופצכ .ולש היירכה
 םלועהמ אל םה תומשה ,רחא תכל בכוכ
 םירוזאב תעצבתמ היירכה תליחת .הזה
 הצומש רחאל ךא ,סבוהד וא גר'זא
 םירתאב שפחל לכות ,םהלש לאיצנטופה
 רוזאב וליפאו קיידנילק ,יני'זד םייטוזקאה
 !הניד :יתבהא יכה ומש תאש היירכה

 םויכ יתיארש םירבגה םיבר"
 דובעל ידכ קר ןמזה לכ םייחה
 םיפלק וא לוהוכלא ,םימסל רוכמכ
 "...תורכמה יותיפב דומעל השק
 התשענש הברה העקשהה תרכינ

 ,ןפוא לכבו קחשמה לש הקיפרגב
 תונומתה .קחשמל ביבסמש הקיפרג-
 ללכבו תוימלוע-ץוח ,תוביהרמ 6

 רפסמב שמתשהל תאז תמועל השק 0
 םהש ,היצמינאה יעטק תא יש .

 5 םירפוחה יניממ דחא לכ .קחשמה .

 איה המרה לבא - חפץ
 ינרדומ קחשמב 8' 5 1 -התַמש | צמ
 ,\/ חס

 לכ -תא דבאמ *'" ' 79שש הקיפרגה
 | ךותל קחשמהמ

 .!סכלש םירוכה תא ןווכל השקו תועבצא

 תיתייעב היינשה העפותה .קחשמל

 ,ץרמב ךל קחשמ התא ,רמולכ .דחוימב
 ידכ ,\\'ותטסואפ ךותב ןובשחמל עגרל רבוע
 תובוטה םינבאהו בהזה ךרע המ בשחל

 - קחשמל רזוח התאשכו ,הכ דע תרבצש

 םויב ,םודס:ומכ הארנ גראז תכלה בכוכ

 !תירפוגה ירחאש
 ילואו דועיתב ילוא הרושקש היעב דוע

 רשפא יא :ידמל המוגע איהו ,קחשמב
 תוסנל יתרמגש ירחא !הזה קחשמהמ תאצל
 (המכ דועו) תוניינעמה תויורשפאה לכ תא
 ,וז הבתכ תביתכ יניינעל :רוזַחל יתיצרו
 תוסנלב תוקד המכ .דוע תולבל ילע היה
 תוקד המכ דוע זא ,ם008-ל הרזחב תאצל
 860001 תושעלַב הקד יצח דוע זאו ללקלב
 יל רזע אל ,הרקמ לכב ,דועיתה .בשחמל
 .הצוחה ךרדב

 ופלחי םינשו תומאשכ ילואו
 ווהתי יפוגמ םירקי םיבצחמ
 םימורמב יתיב לש ותלדמ טיבאו
 ...םירפוח דוע יתומצעש םירוכל דונל
 בכוכ לא עסמל תאצל יאדכ םאה זא

 היגטרטסא קחשמ םא ,ןכ ?גראז .תכלה
 ןח אצומ םא ,ןכ .ןיינעמ םכל הארנ
 יחנומב אוה וב דוקינהש קחשמ םכיניעב

 יזירדז שממ אל םתא םא ,אל .םיפסכ

 %% הקיפרג |
 לוקמרל ןיא ?? לוק
21 4 %% 

 םלוחש ימל ,6 ₪ 6  :ללכב קחשמה | =
 .היירכ לע
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 ווב ]דץ שב

 ךבלרק יבוק :תאמ

 תוחילש" קחשמה :הזרכהב חתפנו הבה

 קחשמ אוה "טמחש תומחלמ - 2 תינלטק

 הקיפרג םגו טמחש םג וכותב בלשמש ;הפי

 .הפי
 ךא) רופיסה תא םיריכמ יאדווב םכלוכ

 אלש ולא ןעמל ,תאז לכב וילע רוזחא ינא

 וחלש םינש רפסמ ינפל :(ותוא םיריכמ

 ידכ ,דיתעה ןמ לסחמ טנייקס לש תונוכמה

 תויהל דיתע הנבש ,רונוק הרש תא לסחל

 וחלש םידרומה םג .םידרומה גיהנמ

 ליגר םדא אלא לסחמ אל ךא ,והשימ

 .ךונוק הרש לע ןגהל היה ודיקפתש

 .בוש תוסנמ ןה .תעכו ,ולשכנ -תונוכמה

 -.רונוק-הרש לש ּהנב איה הרטמה םעפה

 .רונוק ןו'ג

 ובש ,הלועפ קחשמ .וניא הז קחשמ

 קחשמ אלא. ,רתוי :גרוהש הז אוה חצנמה

 התא .חצנמ רתוי םכחש ימ ובש ,טמחש

 תא חצנל ךילעו םינבלה םילכב קחשמ

 םיטובורה השעמל םהש ,םירוחשה םילכה

 לסחמה דמוע םשארבש ,טנייקס לש

 ,רמגי טויסה - חצנת םא .שידחה םגדהמ
 ןמוט המ תעדל ילַב תויחל לכונ ףוס ףוסו

 דורו.היהי דיתעהש הייפצבו ,דיתעה ונל
 םא .(טרסב ונל רמאנ תוחפל ךכו רתוי
 לע רבדנ.אלש בוט רתוי ,בוזע < דיספת
 .דיספת אלשו - הז

 ד%א מ םמוד- הזו  קמשמ
 יאדווב ותואש ,₪ דד, ל
 םיקחשמ הז קחשמב .םיריכמ םכִמ םיבר
 ךלהמ לכ רחאל טושפו ,טמחשה יללכ יפל
 ,ךחא ילכ.ידי לע לכאָג םילכה דחא ובש
 תא ראתמש ןוטרס ןיעמ הארמ ּףךשחמה
 ,המגודל -דחתא הרקמב :םילפה ןיב .ברקה
 ףתכ ליט. הרוי (ךלשו ןבל שרפ םיאור
 רחא הרקמבו ,טנייקס לש סובוה ליפמו

 דימשמו לייח לע רזייל הרוי טובור םיאור

 .ותוא
 םילכה לכש אוה הז קחשמב דחוימה

 קחשמ התא .טרסהמ תויומד יפ לע םייונב

 םילכב - בשחמהו ,םינבלה םילכב

 טמחש חול אוה קחשמה ילכ .םירוחשה

 לקהל ידכ תוצבשמ 8 לַע 8 לש ליגר

 לע רתוי בחה גשומ ולבקתש ידכו םכילע

 :קחשמה ילכ תא ראתל יתטלחה ,קחשמה

 - לייחה :םינבלה םילכה

 רונוק ןו'ג תחת תריש .תז6660תו 11107

 .2029 תנשב
 ,(עונפוא לע בוכר) רונוק ןו'ג - ץרה

 .תונוכמה דגנ םיהרומה תא 2029-ב ליבוה

 שמתשה .א66 עסצפסת - שרפה

 לסחל חלשנש ןושארה לסחמהמ םיקלחב

 .טנייקס תא םיקהל ידכ ,רונוק הרש תא

 םג .1.גז66 /66600ז) [12ו6ז - חירצה

 .רונוק ןו'ג תחת תריש אוה
 חלשנ .1-800 יטחחומגוסז = ךלמה

 .1-1000-ה ינפמ רונוק ןו'ג לע ןגהל

 .ןו'ג לש ומא ,רונוק הרש - הכלמה

 תדמשהל רבעב בלצה עסמ תא הליבוה

 .טנייקס
 .("טחווטזוסת - לייחה :םירוחשה םילכה

 .טנייקס לש המחלמה תנוכמ

 םגד .7-1000 16701מ810ז: - ץרה

 ןו'ג תא לסחל ידכ רבעל חלשנש ,ינויסינ
 .דלי דוע היה אוהשכ ,רונוק

 ילכ .הֶצּומַפ 11טמוסז א1]וטז - שרפה

 ירכח תא גרהו דצ אוה .ןיירושמ סיט

 .ריוואה ןמ תרתחמה
 הפיקת ילכ .11א ךגת% - חירצה

 .בטיה ןיירושמ יעקרק
 תריש .0(20605%616ח (₪348) - ךלמה

 ירבח לש לסחמ רותב 2029-ב ברקה הדשב

 .תרתחמה
 םג .עת0ס5666ו0מ ((68416ש) - הכלמה

 רותב 2029 לש ברקה הדשב התריש איה

 .תרתחמ ירבח לש תלסחמ

 טנייקס תא חצנל וחילצתש הווקמ ינא

 ./ונהיתש הווקמ םג ינאו ,םלועה תא ליצהלו

 \ דוע הנקנ רחמ !ארונ אל ,אל םא .קחשמהמ

 "םהל ןיאש םכמ ולאל .(אלש וא) 6

 ",תוברקה ינוטרס תא תוארל תונלבס

 < .ליגר 32 טמחש קחשמ םג ליכמ קסידה

 קיתעה קחשמה - םיאור םתא זא

 < ןיינעמ םג תויהל לוכי םלועב בשחנהו

 < בלשמ אוהש םג המ .םימעפל יביטקארטאו

 = | וכותב תופוק רבוש טרסו ינוידב עדמ

 + (טמחש) הבשחמ - קחשמה גוס |

 תוברק ינוטרס |

 1 יצחו < 6 6 < - הקיפרג

 ,| יצחו < < < < - (לוק סיטרכ) לוק

 - % 6 6 6 - ףיכ

 . % 6 6 6 - יללכ

 .בהוא שממש ימל ?ריחמה תא הווש |
 שפאמ וניא וסיכש ימל וא טמחש

 .. | | יכוט רתוי 2 תיינק
" 

 'צ



 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 םיבשחמהשכ ,םינש הברה הברה ינפל

קחשמ רכמנ ,םהילותיחב ויה ןיידע
 ביהרמ 

 .(תיליע) "טז יא" םשב
 היה אל הז קחשמ

ילצהו המיהדמ הקיפרנ לעב
 אל םה םג םיל

יה הלילעה לבא ,הבוטל ורכזי
 תובוטהמ הת

 םיקחשמ דועב .הפוקת התואב וארנש

גה תא יברימ ןפואב לצנל וסינ םיבר
 הקיפר

 קחשמה זכרתה - םילילצהו (םיעבצ 4 דע)

 .הלילעב הזה

 ודיגי ,בשחמב םיקחשמה הלאמ םיבר

 אוה קחשמב רתויב בושחה רבדה יכ םכל

 קחשל רשפאש ןמזה ךשמ) ולש ףדמה ןמז

 אוה קחשמ םא םג .(םמעתשהל ילבמ וב

 לש םילילצו המיהדמ הקיפרג לעב

 םא חפל קרזיי אוה ,תינופמיס תרומזת

 הבר תוריהמב רתפיי וא ומצע לע רוזחי

 .ידמ
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 סכב !םינתשמ אל טושפש םירבד םנשי
 וב בכוכל סוטל ,דויצ תונקל ךילע א

 : יצ הנקת הז ףסכב .םיפסונ םירלוד רפסמ ןיוודהלו רתוי הובג ריחמב ותוא רובמל
 - .הלילח רזוחו ףסונ

 ךילע לבקל לכות וז הטישל ףסונב .
 ;בצ :ומכ ,םינוש םיפוגמ תונוש תומישמ
 % ,'דכו םידיגאת ,םייטרפ םישנא

 בורלו בד ןעטמ תוספות אל ןה - בכוכ ותואל תוליבח ריבעהל לכות תומישמה
 ריבעהל ,ןהילע םירלוד תואמ המכ חיוורת

 לכ וזה החוטבה הטישב ךישמהל לכּות .'דכו אבצה לש םיידוס םיכמסמ

 םירחא םישנא וא הי

 ןוגכ) תשקובמה הר
 ךדגנ וחתפי םיקית . ִ

 .םאתהב הלעי "םישקובמ
9 

= 

 - לכות השעתש "לקהי ןסכה ת



 אוה םיבכוכה רפסמ .ךכ לכ חלצו
 שי בכוכ לכל רשא
 (תא וא) התא .המוד

 ףסכ חיוורהל .ררורר רכורמ יידוי םילוכי

 קחשמל ,ןויסינמ .םכל סאמיש רע "וכו
 ימי המכ רחאל םירזוח דימת הז גוסמ
 .דואמ םיכורא ףדמ ייח ול שי ץכלו ,הקספה

 הניה ,ונייצש יפכ ,קחשמב הקיפיגה
 הנקמש המ (םיחטש) םינוגיליפ .תקיפרג
 העונתהו הברה תוריהמה תא קחשמל
 ךסמה יבג לע גצוי התיחנ ןמזב .הפיצרה
 ,הארנ הארמהה רחאלו קלחה ןסהמ ישארה

 [וח - חת וריהמ ור \ןרריר 'ך ₪ - יו ₪ *ף כ יר 5 'ר - 5 9
 | 1 נב - - 17 ו - - - --

 , , 14 = 4 ל 14 תציפ\ ש ספא 4. / "לח -3- יי - - 7 ' - - 5

 דיל רבעמו תורחא תויללח םע תוברק
 עטק לכב .םירחא םיבכוכו ללה תגנהת
 ,הצוחה םוליצ תודוקנ המכמ תופצל לכוח
 ללוכ) תיללחה לע ץוחנמ תיפצל יא
 .(םיאלַמ הינלצמ ובוכיס

 הקיסוממ םיבכרומ קהשמב םילילצה
 סוארטש לש תיסאלק הקיפולינו .תיריקמ
 ףתתשמה .("2001 האיסדוא* סרכב ומכו
 ,הזייחנו הקיסוינ עו בשל יתַמ ריחבל לכ

 עומשל םא) הזיאו (הסיט םתס וא תוברק

 .(ןהמ קלח קר וא תומיענה 10 לכ תא

 תוסיטמ קר תבכרומ הניא הלילעה
 הבר הבשחמ ליעפהל שיו םיטושפ תוברקו

 םילוכי םתא ,המגודל .תוטלחה תלבקב

 .בכוכ לכ לש אוציו אובי לע עדימ לבקל

 חיוורהל תנמ לע) בכוכ לכל איבהל םכילע

 תא .אביימ אוה םתוא םירבדה תא (ףסכ

 אציימש בכוכב תונקל שי םירבד םתוא

 םייקוח - הרוחס יגוס 30-כ שי) םתוא
 עדימב בשחתהל שי ,ןכ ומכ .(םייקוח-אלו

 הזיא ,בכוכה ךייש ןוטלש ףוג הזיאל ומכ

 םירחוס לבקמ אוה םא ,וב שי ןוטלש גוס

 םירבד דועו תודידב לע רומשל ףידעמ וא

 :םימוד

 לכב רומשל יוצרו רשפא קחשמה תא

 היעבב םילקתנו הדימב וילא רוזחלו ,בלש

 .חקלנש לולסמה לע םיטרחתמ וא
 ספות הזה קחשמה לכ ...אל וא ונימאתו

 לזוג קחשמ לכ םהב םינמזב !דחא ןוטילקת
 - טייבהגמ 15 לעמו םינוטילקת 10 לעמ
 .שודיח תמאב הז

 ללח סייט תויהל םלהש ימ לכל זא

 ש םוקמ ללוכו

 - םיטרסב ומכ קוידב םיכורא םיקחרמל

 40 אד1טא ...ןורתפ שי

 םינוישצ

 תויללח :קחשמ גוס

 יצח *  6 < | ;הקיפרג |
 6% 6 06 % :לילצ |

 + 6 4 % :ףיכ |

 % 6 4 % :יללכ

 בהואש ימל ?ריחמה תא הווש
 . ...םימכחותמו םימכח םיקחשמ |

 .הלעמו 386 :בשחמ

 ..טייבהגמ 2 :ןורכיז

 קה ןנוכב םוקמ |
. / / 1 % 

 ו. 0"

 לוק סיטרכ ,רבכע :יוצר



 הרדג ,ןתמ רנבא

 םיגניקיוה ₪

 :ןורחאה ללוכ ,17 בלש דע םידוקה

2 - 18871). 

 זך - 3

001 - 4 

 .1.1.א10 - 5
.₪1.01 - 6 
.7855 - 7 

 .אא85 - 8

 .סצאא -9
.₪₪1.8 - 0 

 ./1.60א - 1
.00%85 - 2 

 .קחאס - 3

.6180 - 4 
 .508א6 - 5

 .זאואא - 6

 .ךדא8 - 7

 .א1878 - ןורחא בלש

 טבמוק לטרומ
 ףורגאו המידק ,הטמל - קרב :ןדייר
 זאו הרוחא םיימעפ - הסיט .ךומנ
 רהמ זאו הטמל - תורגתשה .המידק
 .הלעמל

 המידק ,הטמל - האפקה :וריז באס *

 ףורגא ,הרוחא - הקלחה .ךומנ ףורגאו
 - זאפ אזא| .ךחי םיכומנ הטיעבו

 * ₪ < % % % א א % א % % % % % % % % % <

 .ךומנ ףורגא זאו המידק ,הטמל ,המידק
 םיימעפ - ןודיב תחילש :ןויפרוקס א

 יתלב הציפק .ךומנ ףורגאו הרוחא
 הטמל ,ירוחא ןוסכלא - תיארינ
 דומעל - 1א18 ₪1א! .ךומנ ףורגאו
 ץוחלל ,ביריל ידמ בורק אל ךא בורק
 הברה ץוחללו ץוחל ריאשהל ,5 וא 5
 .הלעמל םימעפ

 המיִדק םיימעפ - שא רודכ :גנאק ויל *
 - תפפועה הטיעב .הובג ףורגאו
 ,ההובג הטיעבו המידק םיימעפ

 ,הרוחא - היגרנא רודכ י'גייק ינו'ג א
 - לצ תטיעב .ךומנ ףורגַאו המידק
 .הכומנ הטיעבו המידק ,הרוחא
 המידק םיימעפ - זאז5ה זוזא|
 .ךומנ ףורגאו

 םיימעפ - תולוגע תועבט :הינוס *
 - תוליגר תועבט .ךומנ ףורגאו הרוחא
 - םיילגר תסיפת .ךומנ ףורגאו הטמל
 הטיעבו ףורגאו הטמל ןוסכלא
 םיימעפ - 1181814 1א1 .םיכומנ

 0 וא 5דו התא םיימעפ ,הָמיְְק /

* 

 זו ₪
 ,הה6םםמוזס - 3 בלש <%

 .0(.31א1064 א א

 * 8178012 - 3 סוב 4
 04/0404 = 4 בלש

 טסמצ 1/0 5 מ

 ישקממ דחא ףוריצב םיאבה םירפסמה <

 םיבוט םירבד םיעצבמ 8[511]-ה

 ל

 לבקמ ןושארה ןקחשה - 1 + -

 .חוכ םומיסקמ
, 

 דרוי ינשה ןקחשה - 2 + 511זזד

 .חוכ םומינימל

 ךפוה ןושארה ןקחשה - 3 + זך

 .עיגפ יתלבל

 לבקמ ינשה ןקחשה - 4 + 511

 .חוכ םומיסקמ

 דרוי ןושארה ןקחשה - 5 + חדד

 .חוכ םומינימל

 ךפוה ינשה ןקחשה - 6 + 8
 .עיגפ יתלבל

 +4 ,א- *\ %*- %/ א -

 ןסב לאכימ

 2 הקניא ₪

 * < הרהנמבש תפסכה תא חותפל ידכ *
 םיאצמנש םירבדה לכ תא תחקל ךילע
 םימה תא ךופשלו ןחלושה לע
 .תפסכה לע קובקבהמ

 ךילע תפסכה לש דוקה תא תעדל ידכ *
 .ילאמשה דצב אצמנש ןוראל תכלל

 ןיכס ידי לע לבחה תא ךותחל שי *
 לע חתפמה תא ףשפשל ,חוליג
 ךותבש הריגמה תא חותפלו הדולחה
 | .ןוראה

 ויהי הטמל הריגמב אצמנש רפסב *
 םהש םירפסמ השולש ךל םיבותכ
 .ךוקה

 הילצרה ,ןורדק ןור

 : זה אחצ 6 ₪
 םע הבית שי הלבקה ןחלוש ךיל .א

 .חתפמה תא חק ,תוחתפמ

 0 ןח" ךלש רדחב ] .ןוהל 2% - חלושהמ םיחרפ חק *

* 

+ 

 : קתהו םי 5

 ה - דלנע לדג

 רדחהמ אצ ,םיימעפ 75-ל רשקתה
 ינשמ לכותש המ לפ הלגעהמ חקו
 לע הנתמ אצמתו רדחל רוזח ,םידדצה

 .הטימה
 ;ןמוש תביאשל הנוכמה תא ןקתל ידכ
 ,הספוק חקו םיחפב שפח ;חבטמל ךל
 תא ןמש .העוצר חקו רשוכ רדחל ךל

 תא חתפ ,רובשה קלחה ביבס העוצרה
 חבטמל ךל .רטליפה תא חקו םיגרבה
 הנוכמה תא ביכרת זא ,ותוא הקנו
 רבדו יבולל רוזח .התוא ליעפהל הסנו
 .ימיי'ג םע

 ותוא חפנו לגלג חק ,הכירבל ךל

 חקו ףצה ראבל ברקתה .חבטמב
 תילטמ םג חק ,םייפקשמל קיתרנ
 רבד .םי רגב םהמ השעתו ילטנד טוחו

 לכותו לדגמל ספש זאו ליצמה םע

 .ןובס תרזעב חתפמה תא קיתעהל
 ידכ ףסונ חתפמבו הריצפב שמתשה

 ץופק .ירוקמה חתפמה תא לפכשל

 .ילירמל חתפמה תא ןתו הכירבל

 סיטרכ הנממ חקו י'צירבקםע רבד

 רעשה תא חותפל לכות זא ,יטנגמ

 .ידנוגרוב ליבשב ןיי תחקלו ילמשחה

 םיקיזאה תא בונגל לכות תעכ

 .דרברדנ'תל םתוא תתלו רמושהמ

 תא סורהל ידכ ילמשחה לבכב רזעיה

 לש רדחב ,תינמיה תלדב לוענמה

 .לוחה תויטבמא
 דע הנימי.טרא לש הלגעה םע עס

 שפחי טרא םא ,הלגעהמ דר ,רעשל

 ךלי אוהשכו רורפג ול ןת - והשמ

 .הלגעה לש עונמה תא לקלקל הסנ

 תא קיזחהל ךממ שקביו רוזחי טראשכ

 ןתוא ןתו תוירטבה תא אצוה סנפה

 .טולרשל
 .לוחב רופחו םיה תפשל ךל

 תפשל ךל ,ילבש םע השיגפה רחאל

 חכשת לא .הינפמשה תא חקו םיה
 .ודחה דילש הנוכמהמ חרק ףיסוהל
 ,הנוכמה תא ןקתתש הצור ימיי'ג

 /הריב יקובקב 12 הצור ידנגהוב
 רש ,הנואסב ךתיא תעבוק י'צירבק
 .חתפמ מ הצור ילירמ ,תוירטב הכירצ

 | - ו



 - [- כ - .עהלמוב אצמתו וטל ןיזגמ חק * תא חק .תרופסת השעו ףוזיש ןמש

 - 9 .-- .בושח ביא לש תיבה דיל חפהמ ןוכרדה
 .'" .הקיסומה תונחל ךל ףוסבו

 רדחל ךל ,הינואהמ חורבל ידכ * ו -  אזאס סט + ₪

 < ה תא טנפהל-ידב לילחב שמתשה * סנכיה .גתמה לע ץחלו תונוכמה
 ] .ירפה לע רמושש

 חרמ ,האפה תא שובח ,הלצה תריסל
 . קיש ו גגה תיילעב הביתה תא חתפ * | | דרתה לבטמ תא קורזו ףוזיש ןמש
 - - חקו - ע .תודוקנ דיספת ותוא לכאת םא .םימל

 ב 7 .םידותה יפל ןגנו ןגרואל ךל .םיוותה
 ז

 תכרע ךדיל רדחבש הריגמהמ חק
 . = = תורבקה תיבל ךלו חתפמה תא חק .ידמ רתוי וב ההתשת לאו הריפת

01 .16:5 ₪51 4 ₪ 
 תאצמנ.בשחמה לש ןפוצה תלמ

 לע אצמנ רפסמה ,הריגמב הנומתב

 .ךלש גתה
 איהו בוב לש םיצפחה תא ןירתקל ןת =

 .ןגמ דופא ךל-ןתת

 לש ריקב םיעוקתש םיעילקה תא חק

 + .הטמסה

 ,קראפ לרטנסל ךתוא וקיעזיש רחאל +
 < | | תא חק ,תידוסה תלדה תא םש חתפ לכתסה ,הפועתה הדשב הרפסמל ךל + רתתסה - תויריה וליחתישכו םשל עס
 יל ,טולולל התוא ןתו הביתה חנצמ הנק תרופסתה ירחא ,תירפסב ,ןגמ דופא שבל ,תָינוכמה ירוחאמ
 : . רות .ןגנמל ןתו שוטנה תיבהמ רפס חק * חקו תודווזמה לש ענה ספל ךל ,הכיס 4 (םיפשופה 4 היִת = < .םינשוה םירמושב לקתית אלש רהזיה * חקו תחלצב שפח .ןונזמב לכוא ןמזהו זן ל טה א תמיהבנתה מא צוה

 ל , 05 יחק קטיה לע הדיטשפה תא קורז א ץורפל ידכ הכיסב שמתשה .סוטמל 3% וילע רוקפו הדקא וילא ןווכ |08 .ראשנש יצחה תא רשנל סיטרכ .תונקל לכות זא ,תירישעה תא ה עב וא "קת וקנה סיררשכ ₪
 4% = .הרעמהמ שיבג תא שבל .םוריחה תלדב לוענמה תא ובכ :הפצרה לע >> 4 <
 | ף ..ןיב רזמעל יךכ שיבגב שמתשה * תא חתפ ,תלדה תא חתפו חנצמה 0% 2

 . 6 ה רו רקוח התאש ימל ךלש גתה תא הארה *

 .. - ₪ 4 .ןוילתה תא המיסכל ןת .. קלדהו קובקבב תיקשה תא םיש < .סקנפב תויודע םושרו

 , 4-7 ,תא חקו ךובמב תצלפמל ףותה תא ןת =* רהה ךותל קובקבה תא קורז ,התוא םפאס 00551 4 ₪
 [ =" " שמתשה ,ךתוא ףקות קררומשכ חק ,ןבאה תשק לע םינמיסב לכתסה א ב 3 - .הכיסה .תילעמב דרו --

 ₪ - = ,תבגרא ,המנ :רדסה יפל םימסקב ₪-- ₪5
 תלדה לע לפואה ןמיס תא םישת םא *

 םוש ןת .רובעל לכות ,ןונמתל תחתמ
 תוטומה תא קודבו חאל לעמ ןונמתל
 .ידוס חתפ.אצמת - חאה ידצל

 לא ךא םגאב השיאל םיחרפ-ןת *
 .הילא בדקתת

 - -- :" ₪ .םשגו הימנ

 ב 7 וש .תעלות םע תרבידש רחאל *
 ל / 0% ו ;היחה יאל ךל-

 5 תא" ול ןתו ףנעה =< ליתשה לא עיגהל ידפ לבחב רזעיה :*
 ס ךל ןתת איהו | עלותל ותוא | | | .םוסקה ןגב ותוא לותשו

 0% רימה רכומל ןתת = >> או 3 ₪ עוגפל הסנ ;ףרוטה חישל ברקתת לא *
 וב 2 ול בת . | = ארשא סיטרכ ינואטל ןת * .ירפה תא גישהל ידב קוחרמ וב

 0 : = .,סיטרכה תא חקו טגה ךמטמב שפח * אוהש םירמתה תא םוינרק רידל ןת * 
 ןוראה רפסמ תא אצמתו ותוא ךופה .םייוסינל ךירצ

 .לוענמה לש ןפוצה תאו ,
 . לבח םהמ השעו הנאוחירמ ילע ףוטק * ן.\אאו ן8₪
 <. לוצהמ לופית התא !םתוא ןשעת לאו ותוא חק ,לבחהמ תררחתשהש רחאל *

 77 א רושק .(תומתו תודוקנ דיספת .רדחהמ-אצוי התאש ינפל
 -' < תא ערק ,ץעלו ינשה דצב קוצל לבחה .תוכושח תואטמסל סנכית.לא א
 ו תושעל יִדכ הלמשה לומ בבותסמש שיאהמ חופת הנק *

 א. "*-," ךערובצל לפנת אז :ןֶנלמה
 |  יטגו ל ו יטאפל ןת * וא תונחב םלשל ילב חורבל ּהסנת לא *

 7 \ ו .תינומב
 תולעל ךל ןתונ אל שיאה םא * א ו קיה וג תאצ 5 ₪

 ידכ קוחר טלשב שמתשה ,תוגרדמב =
 .דע ריבעת או היזיוולטה תא ליעפהל =

- 

 שב עא עימשהל הסנו.בהז טילקת חק *
 < ד םינוש םינויכבו תויוריהמב

 (. 7 יגשתואוהל < <..הינפמש קובקב זאיבל ןת *א
- 

 5 ;4- י/צ י'צל ןת- * -
 ח סנכיח א =



 52 ו 4
 95 3:3 16) ו"
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 המחלמ קחשמ אוה

 תרבח לש שדח ידמימ תלת
 םכמ ולא .סק870ַא8 50ץזאגקץ

 יאדווב ולקתיי הזה קחשמב וקחשיש

 וניאר רבכ ,עגר) וו ה'ז הד לש השוחתב

 השוחתה - וגאדת לא לבא ,(...םעפ הז תא

 קושל אצי םינש רפסמ ינפל .תקדצומ
7 

1 

 וב הרטמהו ,(\/01.ת5א51₪1א) "תיצאנה

 לוסיח ידי לע שפוחל ךכרד תא סלפל התיה

 .תומוק רפסמ לש רבעמו םירמושה

 ,קחשמה הכז הל החלצהה תובקעב
 תויוכז תא תונקל הרבחה הטילחה
 איהו ,"תיצאנה הריטה" לש היגולונכטה
 רפסמ םִע המוד קחשמ קושל האיצוה

 וירסמו םדוקה קחשמל דוגינב .םירופיש
 אל ,הארנכ ,הזה קחשמל - םייכוניח אלה

 .הרוה ףא דגנתי
 הצובק .2012 איה הנשה :רופיסה הנהו

 םע םידאממ תרזוח ב"הראמ םינעדמ לש
 הנושארה החכוהה - ןטק יתכתמ ץפח
 .ץראה רודכל ץוחמ םייח לש םמויקל
 ידוס יעקרק תת סיסבב חטבואמ ץפחה
 םירדח לש הרדס ליכמש ,רתויב
 רמשנ ץפחה .ךובמ לש הרוצב תונורדסמו
 רתויב הכומנה המוקב תאצמנה הדבעמב
 יי 0 0 יי
 רעשל ךפהו ץצופתה ץפחה ,אמג ינרקל
 קנזל ץראה רודכל םרגש ,יביטקאוידר
 .םירחא היסקלגלו רוזאל ונלש םוקימהמ

 מ ירו
 !ללחהמ השילפה הלחה התע -

 םידחוימה תוחוכה לש ןכוס התא
 - ללחהמ םישלופה לכ תא לסחל חלשנה
 לכ תרזעב ,ךובמה ךותב המוק רחא המוק
 כב
 )ו
 תושונאה לש הדיתע .ךתרטמ תא גישהלו
 ו שנ

 :הז השעמל אוה קחשמה לש ןויערה
 רשאכ ,ךיביוא תא לסחלו םחליהל ךילע
 ,תומוק רפסמ ינפ לע םישחרתמ תוברקה
 דועב .םישדח םיביוא םיפסונ םעפ 1

 ו
 ןיע :ללחה ןמ םירוצי ווג גב
 קחשמה ךלהמב .המודכו לורט 6
 ירה ור
 וב יב ומ מי ב וומב

 יה ווב
 ו וה ומ רו -
 ו -
 רי וג ג" גוב

26 

 ה" 5. 5

 ה1.זחא זאצ ג\8וסאי

 וו.ומא ואצ הצו

 לש המחלמה יקחשמב דחוימה
 םיאורש אוה 650 תת
 תוארה תדוקנמ דמימ תלתב שחרתמה תא
 לש קשנה ילכ .םיקחשמ התוא תומדה לש
 ו ב יב
 טעמכ - הנימיו הלאמש הזוזת ידי לע
 .המודמ תואיצמ

 רפסמ ושענ הז קחשמב ,יתרמאש יפכ
 יגוס תנקתה אוה םהמ דחא .םירופיש
 שי הליגרה הייארל ףסונב - םינוש הייאר

 ו
 1 וא (םפוג םוח יפ לע םיביוא יוליגל בוט)

 ב תולבגומ ?תודחוימה תויארה" .(םולכ טעמכ םיאור ל
 ו הדבועה איה ףסונ
 התא םא :ותליחתב קחשמה לש ישוקה

 .הלעמו 3865א :בשחמ
 .2או8 או ;ןורכיז
 .הלעמו 08 0
 .הלעמו 0 :ךסמ

 וו :לוק |
 -י / וואו ₪ ן

 .- ,ק(6: קש ג / אס |

 המרב רחוב התא - יארוט ברכ קחשל רחוב
 ןרס ברכ קחשל רחוב התא םאו ,הלק יכה
 התאו ,השק יכה המרב רחוב התא זא -
 אוה ןורחא רופיש .רתוי עיגפ השענ
 ,תוילמשח תורדג ופיסוה קחשמה ירצויש
 םיפי םירבדו םיידוס םיפתרמ ,יופיר יאת
 ןיינעמל קחשמה תא םישועש ,םיפסונ
 שג

 תא הזה קחשמב ולצנתש הווקמ ינא
 ,םימדוק המחלמ יקחשממ םתרבצש עדיה
 ןשי ל ו בג ו גוב
 ל ג לי וי ו
 ךישמהל איה ילש הצעה ךא ,הנושארה
 ו ג וע ות ימת

7 
 .(תואשילקה

 הלועפ - קחשמה גוס
 + 4 הקיפרג

 לוק סיטרכ) לוק
 יצחו + 6 6 6 ףיכ

 יצחו < < 6 6 יללכ

 קחשמ הז .ןכ ?ריחמה תא הווש
 .דוע לש םעט םע הפי הלועפ
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 םירזייפה ,תויללחה ,תויומדה כ

 ,"םיבכוכ ןיב עסמ" ירזיבא ראָשו

 םיילוקו םייתוזח םיטקפא םיללוכה

 ה'ז'וולטב ומכ טממ

 !:כלש תו'הל םילוכי



 שמש ודיע :תאמ

 תפקתמל םיאבה םיכורב *<=

 תיבמ הז שדח רוטלומיס .קיפיספה

 אוה ,0101א לש (דואמ הרופה) הנכותה

 ןפיב .תירבה תוצרא תמחלמ לש הימדה

 קחשל לכות .היינשה םלועה תמחלמב

 םיבוטהמ ,םייטנתוא םיסוטמ לש רחבמב

 איה ךתרטמ .המחלמב ויהש רתויב

 גישהל ידכ .ןפי אבצ תא (אל ךיא) דימשהל

 תומישמ רפסמ עצבל ךילע היהי ,וז הרטמ
 לרפ לע הפקתהה תמילב - ןוגכ תוקתרמ
 לע תירבה תוצרא אבצ תפקתהו רובראה
 ללוכו ,(25 א18) דואמ לודג קחשמה .ןפי
 לוקו הקיפרג ,תומישמ לש עפש וכותב
 ותוא תולעהל ליבשב .רתויב םיבוט
 דואמ יאדכ ןכל - םדקתמ בשחמ ךרטצת
 .דומעה תיתחתב תכרעמה תושירדב ןייעל
 ומכ ,הז קהשמב <
 לוכי התא ,הנורחאל םירחא םירוטלומיסב
 קחשמ וא ןומיא לש תורגסמב קחשל
 ןומיאה תרגסמב קחשל ץילממ ינא .ימשר
 טולשל עדוי רבכ התאש שיגרתש דע
 היוולהל הכזת - אל םאש ינפמ ,סוטמב
 תרגסמב .םימעפ המכו המכ ,חאלמ תיאבצ
 תויוליעפב ךחוכ תא תוסנל לכות ןומיאה
 עקרק תורטמ תפקתה ,ברק-וד לש
 המיאתמ ןומיא תלועפ לכשכ ,םי תור
 הבוט היצפוא .קחשמב תרחא המישמי
 ךסמל סנפיהל תודשפאה איה דואמ

 ביש

 תמר תא רתיה ןיב םש רוחבלו תויורשפאה

 תויורשפא ןווגמ דועו ,ביואה יסייט

 םג לכות .קחשמה תא ךילע תולקמה

 תאו הקיפרגה תובכרומ תמר תא עובקל

 דבוע קחשמהו הדימב .תולוקה ןווגמ

 ךסמב דירוהל לכות ,תיטיא הרוצב

 לעו ,הקיפרגו לוק לש םיפיעס תויורשפאה

 .רתוי ריהמל קחשמה תא תושעל ךב ידי

 !םלועבש לולכש הלחא

 דואמ יתודידי קחשמה <
 תמרל ותוא םיאתהל לכותו ,שמתשמל
 לכות קחשמה תרגסמב .ךלש םיעוציבה
 וילא רבחל ,ךתריחב יפל סוטמ ךל םיאתהל
 הטילשה גוס תא עובקלו ,םינוש קשנ יגוס
 תיווז תאו (יטמוטוא וא ינדי) סוטמה לע
 שיש םישודיחה רתי ןיב .המלצמה ימוליצ
 רשקה ירישכמ תא ןייצל יתיצר ,קחשמב
 ךותל סנכיתש הרקמב - דואמ םיליעומה
 עידוהל לכות ,תרובגת ךרטצתו לודג ברק
 עצבל לכות ותרזעבו ,רשקה רישכמב תאז
 .תולועפ רפסמ דוע

 תרזעב קחשל ץלמומ <-=
 תא רתוי בוט שוחל לכות ותיא ,קיטסיו'ג
 .הסיטה תיווח

 טושפ קחשמב הקיפרגה <-<>=-==
 קחשמה ךשמב ךתוא הוולמו ,הביהרמ
 םיבלושמ ,ןכ ומכ .םיפי םיפונ תועצמאב
 ,תוירי לש םיילוק םיטקפא ןומה קחשמב
 וב בצמל םימיאתמה ,תוניגנמו םיצוציפ

 הברה תולבל לכות .ךמוקימלו ןותנ התא

 קחשמה םע תויריו האנה ,ףיכ לש תועש

 קפסמ קחשמהש טלחהב רמול רשפאו

 ,היצלומיסה םוחתב םישודיח רפסמ

 ?םיכחמ םתא המל זא .דחא לכל םיאתמו

 םיסוטמה תא ודימשהו ,סוטמל וצפק

 הז - תוניצרב הז תא וחקת לא קר .םינפיה

 .קחשמ קר

 :תכרעמ תוטירל

 ,הלעמו 4865א םאות וא [םא[ :בשחמ
 לעב בשחמ ץלמומ ,הלעמו 0055 0
 .ההובג תוריהמ

 .הלעמו טייבהגמ 4 :ןורכיז |

 םייונפ טייבהגמ 25 :חישק ןנוכ
 .תוחפל

 .קיטסיו'גו לוק יסיטרכ :םיצלמומ

 4 9 0 4 הקיפרג

 6 6 6 6 (לוק סיטרכ) לוק
 יצחו < 6 6 % ףיכ

 4 6 0% )4 יללכ

 יבהוא לכל :ריחמה תא הווש
 !רתויב ץלמומ - םירוטלומיסה



 סלדיא דוד :תאמ

 ידכ דע םילודג םיארנש םיקחשמ שי

 םלדוגב םידיחפמ ךכ לכ םה - חומ לובלב

 ךל חקיש בשוח התאש דע ,םתובכרומו

 אוה הזכ .םהילע טלתשתש דע םינש

 לש םכוחמ בוברע ,אפטאזסא קחשמה

 תלוביסו תוזירז ,שוביכ ,רקחמ ,היגטרסא

 םע שגפנה תא0אדזפא והז .תיטילופ

 .רתוי הברה דועו 51א] ד
 לכ אל .תונלבס הברה שרוד אוה לבא

 לכ ףייעמ המדקה טרס לשמל םיאור םוי
 ...ךשמנ אוה .ךרע לכ רסחו ךורא ,ךכ

 ...ךשמנו ...ךשמנו
 החיתפה טרסב תונומתהמ הברה

 ליחתמ התאש דע ,ןבל רוחשב תוגצומ
 סיטרכב תעקשה עודמ ךמצע תא לואשל
 תוליחתמ ךיניעש עגרב ,זאו ?ללכב 0/\8/
 אל התאש הלגמ התאו רמגנ הז - רגסיהל

 אלא ,ולוכ םוקיה תא שובכל הצור קר
 .ךישרוש תא תולגל ךירצ התאש

 בכוכ לע 2927 תנשב ליחתמ לכה
 ןוטלשה תחת גשגשמ רשא "השדח ץראה"
 ,םיקבאממ ישפוח ,ךלש יתואישנה
 ילבו ,םיבוש םה םייחה ..בערו .םיכוכיח
 בלה תמושת ,תימוימוי תודרשיהל תוגאד
 אצמנ תמאב המ ךא .ללחה רקחל תינפומ
 ?םש

 תאצמנ םוצעה ללחה יבחרב והשהפיא
 ינפל הנממ ואצי ךיתובאש הנשיה ץראה
 םולשו החוור לש םינש ירחא .ןמז ןומה
 תירותסימ ,הריהמ הכיפהמ הב הצרפ

 תא םידרומה וספת הפוסבש ,םדמ הבוקעו |
+ 

 ,דמשוה ןשיה רדסהש ינפל לבא .ןוטלשה

 החלשנ "םאק0א08 2" םשב תיללח
 םיבחרמב םישדח הווקתו םייח אוצמל
 ץראה בכוכ לע תאז ואצמ םה .םייפוסניאה
 .השדחה

 המו הנשיה ץראה לע הכפהמל םרג המ

 .עודי אל ?םילוצינל הרק
 תא בשייל וטילחה השדחה ץראה ישנא

 הרטמה ךא ,םהלש הבורקה שמשה תכרעמ

 ץראה בכוכ םע שדחמ דוחיא התיה תיפוסה

 .תיבה בכוכ ,הנשיה
 ץמואב תאצל הז תושעל ךילעש המ

 לש םיבוטה םייחה לע רומשל ,ללחל

 ,ללחב היתובשומו השדחה ץראה יבשות
 יוכידמ ענמיהל םגו השילפמ םהילע ןגהל

 ןידע ןוזיא והז .ידמ םיהובג םיסיממו

 .רומשל שי וילעש
 לכות אלש ךל רורבש הווקמ ינא

 לש תווצ רוחבל ךילע .דבל תאז תושעל

 העברא שי .ךל רוזעי רשא םיריכש םיצעוי

 םירזוע) היינב :םיצעוי לש םיגוסו םימוחת

 רקחמ ,(תונחתה ינבמ תא קיזחהלו תונבל

 תודרשיהל תושדח תונוכמ םיחתפמ)

 ןוויכ לע םיארחא) םיניוזמ תוחוכ ,(דיתעב

 תויללח יצעוי לש יצ ףוסבלו (המיחלה

 יסייט לש תועונתה לכ לע םיחקפמ רשא)

 .(ללחה
 ,םישנא השולש לש רחבמ שי גוס לכב

 תלוכיו ןויסינ ,יפוא לעב םהמ דחא לכ

 דחא לכ לש תלוכיב יולת רכשה .ולשמ

 רובצת םא קר םתוא רוכשל לכות ךא ,םהמ

 .ףסכ לש תקפסמ תומכ
 תוינכות ןונכת לש ןיינע קר והז ןאכמ

 "ץחלו עבצה" לש הנוכמה ךלזמל .ןעוציבו

 אל ,הרורב איה .בוט שממ תדבוע קחשמב

 .תומישמה ןיב הרבעה תרשפאמו תכבוסמ

 איה תוטלחהה תלבק .ןגאלב אללו תולקב

 .םיניינעה תא ךבסמש המ
 2רב םינושארה דחא תויהל

 ןאכ .ךלש הרקב רדח אוה קחשמה בל

 תומד קחשמ התא רשאכ - דמוע התא

 ,ךלש םיצעויב ףקומ - תישנ וא תירבג

 .ןתוא עצבמו תוילרוג תוערכה עירכמ
 לכ אל ללחב הבשומ תיינב לש בלשה

 תאז לכב ךא ,51א[ 611 ומכ בחר ךכ

 יתב ,םילוח יתב ,חוכ תונחת לש היינב

 ןוזמ רוצייל םילעפמו םיקראפ ,םירוגמ

 ..תעשעשמו תקתרמ הכאלמ איה ,תופורתו

 < לש םנוצר תא דימת רוכזל ךילע

 7% "ךופהתו םיהובג םיסמ ליטת םא .םישנאה

 = םישנאה - םישקל הייחמה יאנת תא
 | | תא ףילחהל וליפאו ךב דודמל םילוכי
 רה 7-4 | ...ךנוטלש

 -- אל ,הדבכ קחשמה לש הקיסומה

 | < הניא איה .לרומה תא הלעמ אלו תיבצק

 | < ;ץחשמה לש הריוואלו חתמל םולכ הפיסומ
 00 לע ןנולתהל המ ןיא ,תאז תמועל

 ]ה החיתפה בורש תורמל ,הקיפרגה

 אל הז ףמאב לבא - ןבל רוחש לש תונומת

 | הז גוסמ םיקחשמב שורדש המ
 ק

 יש וס א108 קחשמה תא תבהא םא

 וטסא/ללח/רקחמה יקחשממ דחא וא

 גהש חוכה תא תבהאו - םירחאה
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 טרסה לכ ךרואל םדא לש 1
 2 ₪ | | י 2 וי \\9 הווה
 יש 1 ] ₪ וו" , גו=אה 1 0

 ועצ 1=1 תו ב ו תו לש תל תנמ ר-ה יג ן .

 יותיר רו "₪ וא |" 2 יא
 ס ו יו "מ אל "וו 'מ םירויס

 םנ גו ,הקירפאב . ואבוה ורזח 4 םהש רחאל

 תויראה רלל | תויראה
 . / וש -

 \ו
 לש 5: - ₪ תא רפסמ

 ילאנש .הבמיס רחאל ותכלמממ חו"

 תגירהנ גט רדוד = 8 םשאומ או ו ש
 | .הבמיס . םדוקה ךלמה ₪1 סאפומ ,ויבא

 ד .םוקממ -קחרה לד לדנ 2-0 .אל ןבומכשו
 / תויז עב הכו א תרוצב הפקת הכלמ "1 | -- + תוא ידי לע טלשנש .ותדלוה

 ו -
 כ ל 4 תרזה ו "שי 1

 .וא טקשב תויחו יי ו
 [- תו דה
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 | ר מה תא ועבקש ינפל : הנשק הרסס לארשמ | השע טרסה ל עמ וטטרס ם 1 2 0 ו י
 .רחאל קרו הליחת תירבה-תוצראב | ן-ג ב .תונושה ז רב םג ..תוישארה תויומדה .תצפהב םילגוד ה ו רו

 ,םלועה ראשב ותוא םיציפמ הנש יצחכ
 לארשיב ותנרקה תא רשפאל טלחוה
 החלצהה בקע ו |
 יכ הארנ .ץראב "ןידאלא" ב
 .םימי רפסמ יכ טלחהב תקדוצ ו ב
 .,(ינויל 24) ץראב הנושארה הנרקהה יפל
 עובשה ףוס תוגצה לכל םיסיטרכה ולזא
 דחוימב תפסונ הנרקה ףיסוהל טלחוהו
 םיסיטרכ יתינק תישיא ינא .תוצחב תבשב
 4 טרסה תא יתיאר רבכו ינפל עובש
 .םימעפ

 היהי טרסהש (הווקמ וא) ששוחש א-ב
 רב ו "ןידאלא" ומכ
 ברה רפסמה תורמלש איה ינסיד יטרס לש
 המוד וניא טרס ףא וז א-ג יב 1-1
 ו וימדוקל
 ו" של ו. ונאוגו 4! יא" 'ג\ "בב לו 1
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 ,רוציקב |

 טושפ הי צמינאה - טרסב הארנ רבדהו
 <> ךסמה יבג לע תוענ תויחה !תמלשומ
 יב + וחקלנ םינושה םיעקרה .תואיצמב
 ,רבדמה) 1 ב ו בב
 רבד לכו (דעה תורעיו תולפאה תורעמה
 תוארל רשפא ינסידב קר - ומוקמב הארנ
 יה וב

 ב
 םירישל םג יארחא סייר םיט ב
 ינפל רקסואל וכזש "ןידאלא" לש
 קיתו פופ רמז אוה ןו'ג 0% -רעע =
 1 ג לא)
 ו-2 ו ו בוט הארנ
 וחקלנ וליאכ םיארנו םיינועבצ ,דואמ
 םאתהב יכ הארנ .אוז/ לש שדח פילקמ
 ו ב ,תרוסמל

 ו ב ₪ " ..םידמנו תו 4 םג) תויח םה לש .וידוטסל

 שק" - ו ל

 ש , 4 / :

 "ג פנ | =- ו "גור " ] ד % '% 2 ] : -

 | טרסה ב .- וודמ 1: נדוקק | םיט טרס .- =

 ' תילגנא ב טרסה ת נכה ןמזב םל וא "גומה *

 .םינקחשב ש מתש שהל י ינסיד ינפלוא םי גאוד
 תג רכ תולוקכ ו
 רולוקכ סמא יליוו ןיבור קחיש "ןידאלא"-ב
 \ . תו ןק 1 ני וי .ףילחז בב .יני'גה לש

 3 2 ןגמב ושמתשה * . "תויראה ךלמ"-

 "ג רדוול קירדורב ב וי יתמ - - םינקחש =

 ה ג רג ("המו חלמ | יקחש

 הג[ ו ו ב וכ ה סנורייא "ימריי 2

 ה-0 ,(עשורמה \ דודה) ראקס < הליכא ,הציר ,הכילה | ןוגכו תויחה לש
 ו ו יב בב ונחבנ ,(םייללכ ו יב

 זעוי וזאז רותב ("רוחשה ןתפה תולילע"
 ב
 ייל >> שמתשהל ללכ ךרדב
 ינטיל ינד ,ןידאלאב דשה היה ריפצ היבוט
 ן[ ג 7 ב ימיו ב בב
 ימ תוהזל םיחילצמ םכתא (עמשנ) הארנ
 .הז טרס בבודמ

 ור ג מ ור ב ו == וב
 ינסיד ינפלוא לש םירוטמינאה ,רוכזכ

 יו ו
 ]ב
 םיטרס תרצוי וז תוינידמב תוקבדהשכ
 תיצמינאב .היצמינאה תניחבמ םימלשומ

 ב ו ו ג
 רי ה יץיג-מ תומישמל

 ןמז ךוסחל לוכי בשחמב
 שומיש ||
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 הוז ה" 5% + 7 ישכ
 יג ₪ שו ₪ ג רבעש

 כ ינפל

דוק ו = לשלב בשחמב 2 לש
 םי

 ה ד ה םויה | 2

 וש \ - 0 ₪ יש ₪=ף (.%-' |
 " ש-'- 9-5 הב =

 וי לושה ח ומ ראל -- 9 4 | / 4
 םורט ל חא ע בשפוסב ג 3 / .

 ו ב יתב ינשב הו -] ל יר
 לר ל - רויצ םנמא ( .ףפו

 רלוד יצחו ןוילימ טרסה סינכה ,דבלב א םהלש תונקיידב ם של |

 100-כ ועקשוה טרסה קווישב א; = 2% 2 6

 ביצקתל איש םוכס םהש רלוד ןוילימ | ' תוטיט ישה| יתש לש

 בגה
 ור יג ו יו ה ו

 ו ב ינו

 ,"גניק רגרב" םע קוויש יעצבמל

  ,םלוא |
 םג .תורבח ראשו "הלוק הקוק"

 ה. ,םימדוקה םיטרסל
 ירוביג תעפוהל תופצל רשפא ונלצא

 לחה :תונוש םירצומ לע טרסה =  ,דואמ שטשוטמ בשחוממל ריוצמה

 דועב .םהיניב לידבהל השקו
 לכוא ךרד ,םיסקנפו תורבחממ

 ג שי .תוצלוחו םיילענל דעו תובובו ך% ₪ לש ם ו 4

 ל

 רבעב ; ש המש חינה ר םי

0 1 
 תאז  תושפל רשפא יא ,ר :

 "א 9
 - םינרקאל טרסה תאיצי רחאל המ |

 תבשל קר ךירצ .ןאכ םג הרקי

 ה

 .תוכחלו
 [ורל 4% ענכתשה אלש ימל

 םייס

 הזה אלפנה טרסה תא תוארלו

 טרסב העיפומש חתפמ תלמב

 בתא םא) םייח תמסיסכ התוא ץמאל

 - הלש תועמשמה תא תעדל םיצור

 (...טרסה תא תוארל וכרטצת

 !הטאטמ המוקא

 יא



 סלדיא דוד :תאמ

 קחשמ רוקמב היה 51א1 011 קחשמה
 שאר רותב) ךלש הרטמה .םירע ןונכת רש

 שומיש ךות ריעה תא דסייל התיה (ריעה
 ריעל התוא ךופהלו ,ךלש לדה ביצקתב
 ריע לכ .םיכייחמ םיבשות םע תססות
 םיבשותהש ידכ םירוגמ רוזאל ו

 םהש ידכ היישעת רוזא ,וב רוג ולכוי
 ולכוי םהש ידכ ירחסמ רוזאו ל ולכוי
 רבעמ .םהיקסע תא להנלו תוינק וב ךוהעל
 חוכ תנחת םהל קפסל בייח התא הז לכל
 ,לזרב תוליסמו םיכרד ,למשח רוציל
 ךוניח תודסומו שא יוביכו הרטשמ תונחת
 .םיעושעשו

 גישמ התא ןיאמו ,ףסכ הלוע הז לכ
 תורשפא ךל ןיא .ןבומכ םיסימהמ ?ףסכ
 תא קיזחהל וליפא וא שדח והשמ חתפל
 תא להנל ךילע ןכל ,םינמוזמ אלל םייקה
 ליטת םא .תילמיטפואה הרוצב ביצקתה
 םא :ובזעי םיבשותה - ידמ םיהובג םיסימ
 אצת אל - ידמ םיכומנ ויהי םיסמה
 בצמה תעפשה תא ךכ לע ףיסות .תורצהמ
 תונוסאו יתביבס םוהיזה ,קשמב ילכלבה
 ךא ,סנכיהל לק .הלחתהב עמשנ הזש יפכ לק ךכ לכ אל הזש הלגמ התאו ,עבסה
 .םינפב תויהל לק אל סלחהב

 הז 81א1 611 -ב םלועמ תקחש אל םא
 ללכב .רבדה ךכ אל .םמעשמ עמשנ יאדווב
 קחשמב קחשמ והשימ תוארל שגרמ אל
 התא - קחשל תלחתהש עגרב ךא ,הזה
 ךכ רחאו ,(תוחפל) תועש שמחל ףחסנ
 שי .םויה ךל םלענ ןאל ךמצע תא לאוש
 םינושארה םיתבב הייפצב שגרמ והשמ
 הזש עגרבו ,תאצקהש חטשה לע םינבינה
 התא .קתניהל לוכי אל רבכ התא הרוק
 תא הנביתש דע ךישמהל בייח טושפ
 דע וא ,ןמזה לכ תכסח ורובעש ןוידטציאה
 היונפה המדאה תסיפ תא ףוס ףוס אלמתש
 ףיסותש דע וא ,רהנה לש ינשה רבעהמ וזה
 .האלה ךכו - תבכרל לולסמ דוע

 עודמ ,בוט ךכ לכ אוה קחשמה םא זא
 לכב ומכש יגפמ ?רחא והשמל רובעל
 עגרב ,םירחאה םיבוטה היצלומיסה יקחשמ
 ,תמיוסמ םיעוציב תמרל תעגיהש
 והשמל רבוע התאו תכעוד ךתוניינעתה
 61א1 61ךדצ -ש איה היינשה הביסה .רחא
 ובש הקיפרגהו ,םינש 4 ןב קחשמ אוה
 ול התשע ךכמ האצותכ .ךכ תיארנ שלחהב
 ול הקינעהו יללכ ץופיש א[\א15 תרבח
 .שרדח םש םג

 הארנ "5זאו 7[6צ 2000" קחשמה
 יִפ לע לעופ.אוהש תורמל ,ומדוקמ הנוש

 ירוקמה קחשמהש ןמזב .תונורקע םתוא
 ,הלעמלמ טבמ םע ידמימ ּוד היה
 הקיפרג לעב אוה 51א[ 07ץ+צ 0
 הבוגב םייוניש תרשפאמה תידמימ-תלת
 תולעמ 360-ב ותוא בבוסל רשפא .חטשה
 ךל רזוע דואמש המ ,200%1 תושעל ףאו
 .ןוכנה םוקמב ןוכנה רבדה תא תונבל

 םרטב דוע חטשה תא תונשל רשפא
 ינפב ףיכ רהזו ,ךריע לש היינבב ליחתת
 המדאה תא דירוהלו תולעל רשפא .ומצע
 םיצע ףיסוהל ,קספש1/005-ה ןונגסב
 תנחת תונבל ךנוצרב םא .םימגא רוצילו
 ,הביבסל תיתודידיה תירטקלא-ורדיה חוכ
 רשפא) .לודג םימ לפמ תונבל םדוק ךילע
 . ןיא .(םיצע תרזעב ךמש תא םושרל וליפא
 םג תאז תושעל עירפהל לוכיש רבד םוש

 " הלוע הז לכ ךא - ריעה תיינב לש המוציעב
 .שארמ תאז תושעל יוצר ןכל ,בר ףסכ

 קר םניא םיקחשמה ינש ןיב םילדבהה
 שי 51א[ 61דצ 2000-ב .ינוציחה הארמב
 תונבל םירבד רתוי הברה שי :הברה דוע
 רבדה .בכרומ רתוי הברה יסנניפה ןונכתהו
 ירוזא תבצהב ינושה אוה ןושארה טלובה
 םינטק םה םירוזאה 51א1 61ך'צ -ב .היינבה
 רשאכ שארמ רדגומ לדוגב םיעבורמו
 .ףפמה .לע םתוא םיביצמ
 םיעובירמ יונב חטשה 51א[ 611 2000-ב
 תא םהילע תונבל לוכי התאו ,םינטק
 ךילע .ךל םייוצרה הרוצבו לדוגב רוזאה
 לש קחרמב ורוגי אל םישנאש רוכזל קר
 .שיבכהמ םיעוביר השולשמ רתוי

 ילעב תויהל םילוכי םירוזאה ,ףסונב
 תונבל רתוי לוז .הכומנ וא ההובג תופיפצ
 ךא ,הכומנ תופיפצ ילעב םירוזא
 יפכ םהב לודגל לכות אל היסולכואה
 .ההובג תופיפצ ירוזאב הלדג איהש

 חוכ קפסל םיכרד רתוי הברה םג שי
 יגוס ינש קר ךל ויה 51א1 011 -ב .ריעל
 םיללכינ םהָינש ,ןיערגו םחפ :חוכ תונחת
 .ךל שי וישכע .81א[ 617% 2000-ב םג
 םילג ,זאג ,קלד לש ,תופסונ תורירב
 .םימ ידי לע הענהו שמש ,ריווא ,םירצק
 |  תונורסחו תונורתי שי ןהמ דחא לכל
 אל : ךא תולוז תויורשפאהמ המכ :םהלשמ
 ותוי ה 5 יוכלו
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 בושחל בושחו הנש 50 ירחא ףילחהל -
 0 עיקשהל םיכלוהש ינפל הז לע

 .תיניערג הנחתב
 ךתושרל תדמוע השדחה הי היגולוגכטה

 הפצת לו ִע ןכ' ,האצמוה יה רשאב קר

 םג ךכ .1920 תנשב ה הנחת תונבל

 ליחתהל רחוב ; התא םא :הרובחת יגוס יבגל

 תובכרל לבגומ היהת התא 1900 תנשב

 ,תיתחת תבכרש ינפמ טושפ - םיכרדו

 םיסובוטוא תונחתו םיריהמ םישיבב

 .רתוי רחואמ ועיפוה

 ,תויח ינגל ובחרוה םיעושעשה ירוזא

 םג שי ךכו ,םיירוביצ םיקראפו .תוניראמ

 קר אל .קפסל םיינוריע םיתוריש רתו

 הרטשמ תונחתל ףסכ אוצמל ךילעש

 יתב ,םילוח יתבל קוקז םג התא ,שא יוביכו

 תוירפס ,תואטיסרבינוא ,רפס יתב ,אלב

 קפסל םיחרכומש אל .םינואיזומ וליפאו

 ריעה שאר ןיב לדבהה קוידב הז ךא ,םתוא

 הרייע וזיאב הצעומ שארל קרוי וינ לש
 .הנטק

 תקפסהל גואדל ךילע וישכעש ןבומכ
 לע הציחל ידי לע .למשחל ףסונכ םימה
 ארוק המ תוארל לכות "תיתחת" רותפכה
 םיחנומ םינטק תורוניצ .ךריעל תחתמ
 ךא ,הנבנ ןיינבש עגרב יטמוטוא ןפואב
 תמר .םימה תבאשמל םתוא רבחל ךדיקפת
 שיו הנשה תונועל םאתהב תנתשמ םימה
 םא .םיחיחצה םירוזאב םימ ילדגמב ךווצ
 לכות ,סונאייקואה תפש לע תמקומ ךריע
 ,םי ימ תלפתהל לעפמ התיא דחי תונבל
 תגש תארקל קר עיפות וז תורשפא לבא
0. 

 השק ךל היהי תושירד הברה ךכ לכ םע
 רוקמה אוה שוכר סמ .לכה רובע םלשל
 איה 7% ,20%-ל 0% ןיב ענ אוהו ךתסנכהל
 סייגל תורחא םיכרד םג שי ,לדחמה תרירב
 לַכ ףוסב עיפומ ביצקתה לש ןולחה :םיפסכ
 תע לַכב ותוא תולעהל ןתינו ראוני שדוח
 םיסימה תא תונשל לכות ןאכמ .הצרתש
 ,הרטשמל תנתינה םיביצקתה .תומס .תא'

 החוורל ,תואירבל ,ךוניחל ,שא זוביכ
 תויורשפא המכ םַג וב הארת .הר

 .תובוח ימולשתו ריעה תקוזחת לש תושדח
 תונוש תוינכת ןה "ריעה תקוזחת" -

4 

 1 2% לק , ש" .
- 

 =- "רק 0%
'* . 6 -%* "- 

 ".- - 0 ג - -

 רתוי םייגל ידכב ,ץירהל לוכי התאש
 לכות .ריעב םייחה תמר רופישל םיפסכ
 הז לבא ,תוריכמ לע סמ תובגל לשמל
 7% .ךלש םיקסעה ירוזא לע עיפשי
 דכב היינח ימולשת גיהנהל איה הפידעה
 :העונתה יצחל תא דירוהל

 םירבד לע םג ףסכה תא זבזבל רשפא

 ,םניחב תואפרמ ,היגרנאב ןוכסיח ומכ

 לכ .יחרזא רמשמה וא תורייתה ימוסריפ

 הבוטל ועיפשי ןהב עיקשתש תוינכותה

 ,ךיבשות לש חורה בצמ לעו הליהקה לע

 רשפא .ןכומכ ריחמ שי רבד לכל ךא

 ךוניחה וא הרטשמה לש םיביצקתב דירוהל

 ל |

 | תא ם+צמצל יגוכב

 אלש רהזיה ךא ,זובזבה
 שי תוריש לכל .זירפהל
 דיגי רשא ולשמ ץעוי

 ףיסוהל ךרוצ שי םא ךל
 הטלחהה לבא - דירוהל וא ףסכ דוע
 . .ךלש איה תיפוסה

 % לכות ,םירדרדתמ םיניינעה םא
 5 הדיחיה ךרדה וזש ינפמ ,הוולמ לע זירכהל

 םיסימל רבעמ ךיבשותמ םיפסכ סייגל
 םע ריזחהל שי הוולמה תא .םיליגרה
 םא אלא תאז תושעל יאדכ אל ןכל ,תיביר
 .דואמ רומח תמאב בצמה

 שי ,רתוי דוע םיניינעה תא ךבסל ידכב
 ךלש ריעה תולובג לע :תורחת םג ךל
 וליפא לוכי התאו תובירי םירע תובצינ
 .ןהילא םיכרד תונבל

 ?הפי םדקתמ התאש עדת דציכ זא
 םעפ לכב .הלדג היסולכואה לכ םדוק

 התא תמיוסמ המרל העיגמ היסולכואהש

 הייריעה תיבמ ליחתמה סונוב לבקמ

 < 8% *'גולוקרא תונבל לכות 12,000-ב .2000-ב

 /  7 םא ןבומכ - (תיכוכז תפיכ תחת ריע ינימ)

 - 5% לשממה 60,000-ב .זא דע התוא ואיצמה
 < = ,*אבצ סיסב תונבל לכות םא ךתוא לאוש
 < לוכי ,יריווא וא ימי ,יאבצ סיסב .ךריע דיל

 5- . , םג עקתיהל לכות לבא ,ךביצקתל ףיסוהל

 ₪ 7. *-, ."חווח ךכ לכ אל טיליט.הדש םע

 . < קמוע שי 51א[ 611צ 2000 קחשמל

 . - 1. ,אל ףיכ חיטבמ אוה ,ומדוק ומכו םוצע

 < םישדח םינווג וב שי .ןקחשל ילמרונ

 | תא םיריכמה הלא תא ורגיו וכשמיש

 - .'ידכב םינוש ךכ לכ תויהל ילבמ - רוקמה

 לב .םישדח םינקחש םגו - םתוא דיחפהל

 מ בלתשהל השק אלש ואצמי
 ד | וע המגוד אוה 81א1 7ץצ 0
 ורתיב שמתשמ תמאב ןוכדעה

 לג כי אוה .תיוושכעה היגולונכטה

 '.תללכושמ הקיפרגב עיפוהל טלחהב
 ל וא ,םיפסונ םיעצמא המכבו

 ו תו .תושעל ידכב םיקיפסמ

 אל 4 ומ ה









 רוצ-ןב ףחש :תאמ

 אצוי םעפל םעפמ

 םיקחשמ ףסוא קושל

 הנכמ םע ללכ ךרדב)

 םיעודי םיקחשמ רפסמ ללוכה (ףתושמ

 לוז אצוי אוה ללוכה ריחמב .םוחת ותואמ

 םכל שיש ,ןבומכ אוה ןוכיסה םלוא ,רתוי

 לוקישה .תיבב םיקחשמהמ דחא תא רבכ

 .םכלש אוה

 :םישדח םיפסוא ינש ואצי הנורחאל

 ןושארה ."בהזה ףסוא"-ו "ללח תודגא"*

 וכזש םיקחשמב ינשהו ללח יקחשמב קסוע

 .םינוש םיסרפל
 םיקחשמה תא ללוכ ןושארה ףסואה

 לעו "1 דפ" ,"יזאס 60אוא\אסמפ"

 ןויליגב אורקל םילוכי םתא ךשמהה קחשמ

 "סולפ ₪1178" קחשמה ללוכ (הז

 ."א[ם(נ דא גם[ [ תח"-ו

 ךרוצ ןיא םינושארה םיקחשמה תא

 החלצהב ץראב רכמנ ןושארה - גיצהל

 .בשחמה יקחשמב הקיסאלקל בשחנ ינשהו
 ךשמהה קחשמ לע הבתכה תא וארקת םא
 לעופ הזה קחשמה ךיאו רבודמ המב וניבת
 .(רכוז אלש ימל 12 דומעו

 קחשמה - אמ0הךאהצטו|םא
 ורקיעש חול קחשמ לע ססובמ - ישילשה
 תויורשפא תלעב תיגולונכט הפילח איה
 קחשמל המוד קחשמה .ךל תמאתומה תובר
 ןוגכ םינוש םינותנב שומיש) םידיקפת
 םע בולישב ,('דכו היצנגיליטניא ,חוכ
 .םירחא םיטובור דגנ ,המיחל קחשמ
 אל םלוא הבר הבשחמ שרוד קחשמה
 ןוכנ אל דעצ :תויועטל םוקמ הברה ריאשמ
 ,יח ראשנ התאו הדימב) בבותסמ התאו
 .הרזח ךרדה תא אוצמל תופסונ תועש
 םגו תיללכה הריוואל םימיאתמ םילילצה
 רפסמ .הבוט תוריהמב להנתמ קחשמה
 - בר אוה םהב טולשל ךילעש םירבדה
 קר רבדהו - עדימ ףוסיאו המיחל ,תרושקת
 .הלאכ םיקחשמ בהואש ימל ףיסומ

 םישרוד הז ףסואב םיקחשמה לכ
 ומכ קחשמה יטרפב עדיו הטילש ,תוריהמ

 ינשל .םירישכמו תויללח לועפת
 ימו םיכשמה שי םינושארה םיקחשמה
 דימת לוכי הזה ףסואה ול קיפסמ אלש
 ואצמש םיקחשמל םיכשמהה תא שוכרל
 .ויניעב ןח

 ףסוא - "בהזה ףסוא" וניה ינשה ףסואה
 "רקונס"-ו "לגרודכב הפוריא תופילא" ,"סולפ ווטש ,ילוז" :םה םיללכנה םיקחשמה ,ינשהמ דחא דואמ םינוש םיקחשמ 4-מ בכרומ אוהש ,ףסואב ןורתיהו ואצישכ םיסרפו תוחובשתל וכז רשא םיקחשמ ללוב הז

 ןיא "סולפ ₪1/11₪"-ו :ז זדג" תא

 ףסואב תוסחייתה הארו גיצהל ךרוצ
 תואקתפרה קחשמ וניה "לוז" .(םדוקה
 בכוכמ ה'גנינ-הלמנב רבודמ .תיסחי שדח
 קושל האצישכ תואמחמ ןומה הפרגש רחא
 בוט רכמנ הז קחשמ .(הנשמ תוחפ ינפל)
 רובעל ךילע םהב םיקחשמל דואמ המודו
 ןעמל לכהּו םיסרפו םיסונּוב ףוסאל ,םיכסמ
 .קחשמה ףוסב ךל הלגתתש - הבוט הרטמ

 וניה "לגרודפב הפוריא תופילא"
 תוצובקה תא ללוכה ,בחר לגרודכ קחשמ
 לגרודכל הפוריא תופילאב ופתתשה רשא
 ןבומכ תועיפומ קחשמב .1992-93 תנשל
 לכ לעו ןהילע אלמ טוריפו תוצובקה לכ
 הקיטסיטטס םע) ופתתשהש םינקחשה
 קחשממ הנוש וניא ומצע קחשמה .(האלמ
 ,שרגמה לע הלעמלמ טבמ - ליגר לגרודכ
 דצב ןטקומ שרגמה לע םינקחש בצמ
 םעפ לכב רשאפ להנתמ קחשמה .ּהמודכו
 .דמחנ .דחא ןקחשב טלוש התא

 ףותישב השענש קחשמ אוה "רקונס"
 דראיליב) רקונפ ןקחש ,טייו ימי'ג םע
 קחשמה תא ריכמש ימ .ב"הראב םסרופמ
 ,(רפסמב 8-כ) קחשמה גוסב רוחבל לוכי
 תטרופמ תוארוה תרבוח - ריכמ אלש ימלו
 הניחבמ בוט יושע ומצע קחשמה .תפרוצמ
 תיווז תא תונשל תורשפא תמייק - תיפרג
 תיווז לבקל רשפא ,ןחלושה לע .הייארה
 וא (םיכמ וב) ןבלה רודכהמ הייאר
 תא "ףוטחל" םירומאש) םירחאה םירודכהמ
 .(!!!םיפוצרפ ךל ושעיו הכמה

 יבהואל דעוימה ןושארה ףסואל דוגינב
 ףסואה דעוימ ,םיקחשמ לש םיוסמ גוס
 המכ תיבב ולצא הצורש ימל ינשה
 ליעוהל לוכי םג רבדהו םינוש םיקחשמ
 חא ומכ ,בשחמל "םיפתוש" ול שיש ימל
 הממ םינוש םיקחשמ םישרודש תוחא וא
 לכש חוטב ינא הזה ףסואב .הצור אוהש
 ץוח בהוא אוהש המ תא אצמי דחא
 .(םיטסווקמ

 םהש םושמ רומאכ םיצלמומ םיפסואה
 קחשמ לכ תונקל םוקמב)ו תיסחי םילוז
 .םיקחשמה תניחבמ םיבוט םגו ,(דרפנב
 אלו קחשמה ביט יפל םתוא ורחב) םמצע
 \ 1 .(תוחונ יפל

 א ירפור לעש םושמ םינויצ ונקליח אל
 0 - .תונויליגב אורקל רשפא םיקחשמה
 ' םינויצה תא תוארלו זיוו לש םימדוק
 ו < < יםש ונתינש
 2 2 3 ל 0 - 2 0-9 1 0

 ל -. * *
0 2 %-- 5% , 



66 00 5 6 66 0% > 66 0 6 
 ינורמוש ןולא :תאמ

 רוביג - קניל רשאכ ליחתמ הז קחשמ

 עשרה תוחוכ תא סיבמ ,11צ א111.א תכלממ

 שפחל תאצל טילחמו ,וצרא לע םיביעמה

 תחא עשרה תא לסחל ול רוזעי רשא ,עדי
 .דימתלו

 קניל טילחמ עגיימו ךורא עסמ רחאל

 ,בוט רופיס לכב ומכ ךא ,ותיבל רוזחל
 ןטק יא לא ףטשנ אוהו םיב תעבוט ותניפס

 ותבוהא הדלז לש הלוק דהדהמ ושארבשכ

 "...רדסב היהת התא" :1צ 11.5 תכיסנ -

 .הבר הדות תמאב
 אצויו רכומ אל תיבב ררועתמ קניל

 אצומ אוה וכרדב ,דבלב ןגמב שומח וכרדל

 הזמ תושעל ךירצ) םילגה ןיב וברח תא
 רשא קנע ףושני ודיל תחונ ךשמהב .(טרס
 חורה גדש ול רמואו ,רעיה לא ותוא חלוש

 .וב הפוצ
 ףוסאל קניל ךירצ קחשמה ךלהמב

 םיכובמ הנומשמ םימוסק הניגנ ילכ הנומש
 .םיטויסה תדיח תא רותפל רבד לש ופוסבו

 טבממ איה הייארה תיווז ,קחשמה בורב
 אוה טבמה םהב םירצק םיעטק שי ךא ,לעמ
 .דצהמ

 תורשפא ללוכ הגמ 4 ספות קחשמה
 קחשל םילוכי םישנא השולש .הרימש
 .םינוש תומוקמב רומשלו

 /2:זכה ן
 .[זא אוצ5 הוצב א א א

 עיגמ "רזוח ןמטאב"ו "ןמשאב" רחאל
 ןמטאב" אוהש ישילשה קחשמה יוב םייגל
 ץורעב הרדסב הפוצש ימ ."ףלטעה שיא

 תריוצמ הרדסב רבודמש עדוי ,םידליה

 ויהש םיטרסה לע הלוע וליפא םיתעלש
 .וימדוק ינשמ רתוי בוט - קחשמה םג ךכו

 לע-יעשופ 7 :רוציקב הלילעה רופיס
 ,ןמטאב .יטיס םהטוגב רורט םיליטמ
 תא לואגלו םהב םחליהל ארקנ ,ליגרכ
 תוצלמה ךירצ אל ןמטאב .יטיס םהטוג
 .רבג הלחא אוה ,תאז לכב לבא ,ינממ

 םה ,ונממ םידחופ אל םיעשופהש תורמל

 .ודמלי דוע
 ןמטאב ומכ םיסופיט םגש ןבומכ

 .הנומתל סנכנ התא ןאכו ,הרזעל םיקוקז

 המכל קוקז ,לוכי לכה ןקחשה ,התא וליפא

 בל ,חוכ תודיחי 8 :םיירטנמלא םילכ

 תופפכ ,דחוימב קזח ףורגא ,םהמ 4 ריזחמש

 ,ריקל ריקמ ץופקל ךל ורשפאיש םייפגמו

 לע קוחרמ קורזל ןתינש ףלטע ,גנרמוב

 ,הרקתל הרונש רוצלפ וליפאו םיביואה

 םיהובג תומוקמל עיגהל תורשפא ךל ןתונו

 םג ונשי ,קיפסמ אל הז לכ םא .(סונוב)

 לבא ,חוכ תודיחי 5 םנמא ול שיש ןיבור

 ולש םיידיה םע הרקת'ת סופתל לוכי אוה

 רבכ .תוישפוחב םוקמל םוקממ ץופקלו

 קחשי אלש ימל) קחשמה תליחתב

 - אל םא ,םכליבשב קחשמה הז - ול

 עטק שי (םירותפכב
 תלחתה לש היצמינא
 ,תינויזיוולטה הרדסה
 המיאתמ הקיסומב הוולמ
 .ךשמהל רשקתמ רבדהו

 קלוחמ קתשמה
 לבא םיקלח השימחל
 קלח לכל אורקל םוקמב
 :;קרפ ול םיארוק בלש

 תילגנאב) ךילע החידבה
 רתוי הברה עמשנ הז
 ,םייחה דער ,(בוט
 קנב דוש ,קוריה ףוריטה
 לזאזעל המ) 6005 הז
 ןורחאה קוחצהו (הנווכה
 תשמחב .רקו'גה לש
 םחליהל ךרטצת םיקרפה
 ,ןואפיק רמ תא סיבהלו
 ,ליער חרפ ,לותחה תשא
 ,לילחדה ,הדיחה דח
 אל) רקו'גהו ןיווגניפה
 .(רדסה יפל חרכהב

 קחשמב הפיה רבדה
 םיסובה דגנש אוה הזה
 לע ללותשהל ךרוצ ןיא
 םיעגושמ ומכ ךסמה יבג
 םיקחשמל המודב

 תדחוימ היגטרטסא שי סוב לכ דגנ .םירחא

 וליפא דבאל ילבמ וסיבהל תרשפאמה

 !תחא חוכ תדיחי
 לוקה ,הקלחו הרורב ,הלועמ הקיפרגה

 םיעמוש 2 קרפב קחשמה תליחתב) הלועמ

 ,תימא לוקב הרטשמ לש הנריס ירפוצ

 דואמ תנווגמ תומדה לש העונתה

 ןתינ החיתפה ךסמב .הבוט הב הטילשהו

 םירבד המכ תונשל 51.67 תרזעב

 .םיילרוג
 זא - הבוח קחשמ אל םא :םוכיסל

 .דואמ ץלמומ טלחהב

 םינויצ

 הקתפרה :קחשמ גוס

 9% % :הקיפרג
 % 0 0 6 4 :לוק |

 | 9% 9 :תויקחשמ

 % 6 6 4 :הטילש

 |יצחו < 6 6 4 :יללכ

 תא םתבהא םא ?ףסכה תא הווש
 םימודו א 41. אד 8\4צ קחשמה
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 תינייעה וצ יבג"לע תונמוסמ תועיגפה

 - יביטקארטניא יריל היצלומיס תכרע 1.06א-0א
 המודא ארפניא תינייע םע תומודא ארפניא רוא ינוק הרויה חדקא תללוכה
 הנממו המודא ארפניא תינייע םע שאו תכועו
 .תועיגפה תאו "הליענ"ה תא ןמסמה גצ אצוי
 .םיפתתשמ רפסמל וא דדוב ןקחשל תוושפא
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 סלדיא דוד :תאמ

 לותחה ;תוחורה לכל וכל - יר'גו םוט

 לכב רתויב םיינלטקהו םיקיחצמה רבכעהו

 םיעיגמ היזיוולטה יכסמ לע םינמזה

 !ביירד הגמ לש 'גירטראקב

 ,םינוספמיסה תחפשמב תיפצ םא

 תוטלקמ תחאב וא תינויזיוולטה הרדסב

 עדוי התא ,קושב תובבותסמה ואדיוה

 םא .568410צ -ו 1164 םה ימ קוידב

 זא ,הכ דע ןוספמיס תחפשמ תא תיאר אל

 ןב הארנכ התאו תדספה המ גשומ ךל ןיא

 [163צ -ש תעדל בושח .בוצע דואמ םדא

 ינויצמינא דמצ םה 56841608צ-ו

 םהו ,"ןצילה יטסרק" לש העפוהב בככמה

 :יר'גו םוטל תידליפגנירפסה הבושתה

 רשא לזמ שיב לותלתח אוה 50 \דיזזצ

 שארה תא דבאמ ,קנחנ ,הרונ ,רקדנ דימת

 יטוכיספ רבכע ידי לע ףדרנ ללכ ךרדבו

 ללגב קר ,ארונ ןאכ לבוס 1111 -ה ךיא הארה
 .תוכמה לכ תא ןתונש הז דימת אוה היזיוולטבש

 ירחא ,יוכיס הברה ול שיש הארנ אל ןאכ
 לע בכור אוהשכ ותוא ףקות 5(-א \ 10111 /-ש
 .ינייורט סוס

 .םיטאריפ יקחשמב םתוא

 לכות התא םג וישכע .110₪8צ םשב

 - םהלש תוידימתה תובירמב ףתתשהל

 תרבח לש רתויב שידחה ימשרה רצומב

 ו
 וא - 508416₪1צ -ו 116₪צ דמצה

 - עלוקה ירבעה םוגרתב "ץוצקעו דודרג"

 לש םיקרפה דחאב הנושארל ועיפוה

 תרבח לש (הכ דע) רתויב בוטה קחשמה

 . 5 אז דא גתמ - אגא

 םהש דע ךכ לכ תחלצומ התיה םתעפוה

 קר ךיישה קחשמ לבקל םכרדב וכישמה

 תונוש תומר םע .םהל
 תינלטק היגולונכט לש
 ,םינוש ןמז יבלשו
 ףאוש שדחה קחשמה
 םילאה קחשמה תויהל
 קיחצמה םג ךא - רתויב
 .םויה דע רצונש רתויב
 661,418 תרבח םאה
 וא תאז תושעל חילצת
 ,ד"תעב הארנ ?אל

 המכב ולכתסה םייתניב
 .ונגשיהש תונומת

 :הבושח הרעה

 םג המיאתמ וז הסרג
 .ןכ ןכ ,ודנטנינ רפוסל

 ל

 םכמצעל ונתת לא

 תרדס תא דיספהל

 תריוצמה היזיוולטה

 ולכות - וזה המיהדמה

 6 ץורעב םג הב תופצל

 וצור .1 ץורעב םגו

 ונמס ,םירודישה ןותיעל
 וניתמהו ודיספת אלש

 לש תוקד 21-ל תונלבסב

 .עקרמה לומ רכממ גונעת

 רינש ודיגת - ולאשי םא

 .םכתא חלש \\/17-מ
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 םיאצומ ונחנא םעפה :ןוויג בהוא ינלטקה דמצה



 םחה וקה יבגל םילאוש םיבתוכ המכ

 הבושת ןיא עודמ :םיקחשמל הרזע עיצמה

 ?קחשמ לכ יבגל ןורתפו
 ,רוזעל דעונ םיקחשמל הרזעה וק

 יבלשב תומדקתהב ,םולשת אלל תורישכ

 ,הז .תוריש תוקפסמה תורבחה .קחשמה

 תריכמ תא םדקל ןוצר ךותמ תאז תושוע
 תוביוחמ ןניא ןפוא םושב ךא םיקחשמה

 !קחשמ לכל הכרדהו הבושת קפסל
 םתלוכי בטימב םישוע םירזועה םישנאה
 םה םא םהיפלכ תונעטב אובל השק ךא -
 קחשמב היעב רותפל דציכ םיעדוי םניא
 וראת .דבלב תוריש והזש ןוויכ - םיוסמ
 זא המ ,הזכ תוריש היה אל ללכש םכמצעל
 ?הרוק היה

 .1 :לאוש ןויצל ןושארמ עשילא תימע
 םישידקמו [%* אשונב םיביחרמ ונא עודמ
 רפוסלו ביירד הגמל םיינש וא דחא דומע קר
 המודמ תואיצמ תודסק שי םאה .2 ?ודנטנינ
 ?סיסנ'גל וא ביירד הגמל

 רתוי יראלופופ לארשיב 6 ,תימע
 ינויגה ןפואב ןכלו ,היזיוולט יקחשממ
 ןויליגב םוקמ רתוי שידקהל ונילע
 הברהש רבתסמ טושפ .בשחמ יקחשמל
 רשאמ /6 יקחשמ םיבהוא םישנא רתוי
 היינשה ךתלאשל .םהינימל ואדיו יקחשמ
 רובע םג המודמ תואיצמ תדסק תמייק -
 ךא היזיוולטה יקחשמ רובע םגו בשחמה
 ח"ש 1,600-ב ליחתמ ולא םירצומ ריחמ
 .טעמ רקי ןיידע הז עגרכש ךב ...ל"וחב

 וריחמ והמ לאוש רשנמ רגרובמה ןרע

 דנואס םאהו ?ל"וחב 62-80)ג1 לש

 ?הידמיטלומל םיאתמ סולפ 2 רטסלב
 הלוע 60-80%1 םירוטילקת ןנוכ

 ענ וריחמ ץראב רשאכ ,200-400% ל"וחב
 רטסלב דנואס .ןכרצל 300-5008 ןיב םויכ

 .הידמיטלומ תרטמל טלחהב םיאתמ 2

 לדבהה המ :לאוש הרדחמ יליזרב ןדיע
 ךיאו 60-80%1-ל הידמיטלומ ןיב
 ?תספדמל קחשמ עצמאב םיעבצב םיסיפדמ
 ילב טושפ רבסה שקבמ ןדיע ,ןכ ומכ
 ."םדומ הז המ" לע םיכוביס

 בשחמ השוריפ הידמיטלומ תכרעמ
 ,/0. גצ ,תוחפל 3860%א% דבעמ לעב
 יבגל הז 62-א0או ןנוכו לוק סיטרכ
 בורב - האלה .הנושארה הלאשה
 עבצב סיפדהל תורשפא ןיא םיקחשמה
 םיניינועמ קחשמה לש םיאקיפרגהש ןוויכ
 .תאז ענומ קחשמהו םתריצי לע ןגהל

 ינורטקלא רישכמ והז ,םדומ יבגלו
 וא בשחמל סנכנה סיטרכ תרוצב עיפומה
 האיציל תרבחתמה תינוציח הספוק
 ודיקפתו ,(858-232\ ךבשחמב היו
 רציימ בשחמהש ינורטקלא עדימ ריבעהל
 ןופלטה וק ךרד בורל ,רחא בשחמ לא
 .םדומ םע בשחמ רבוחמ ינשה ודיצבש
 עדימה תרמה ידי לע תאז השוע םדומה
 םתוא ,םילילצל בשחמה לש ינורטקלאה
 תא ךפוה ,וקה לש ינשה ודיצב רבוחמה .םדומה .ןופלטה וק ךרד ריבעהל ןתינ

 בשחמהש ךכ ינורשקלא עדימל םילילצה

 .עדימה תא ןיבהל לכוי ינשה
 ודעונש ולא תוחפל) םימדומה בור

 תרושקת תרוצב םילעופ (יתיב שומישל

 .1גץ< ומשש (תרושקת לוקוטורפ) תמיוסמ

 ,דואב 14,400 לש בצקב לעופ ינרדומ םדומ

 .היינשב םינמיס 1750-ל ךרעב ליבקמה

 אדו - םדומ שוכרל דתעתמ התא םא

 ךא ,דואב 14,400 יוצר ,138 םאות אוהש

 ,דואב 2,400 םג ירשפא ,תגשמ ךדי ןיא םא

 תואיגש ןוקיתל הרמוח םעו ,תוחפ אל

 .אואק5 ןקתב

 וזיאב לאוש םור-לא ץוביקמ סב לאכימ
 ?םיקחשמ םיבתוכ הנכות

 רתויב .תויראלופופה תונכתה תופש

 דנלרובו 6++ ןה 05 תחת םיקחשמל

 הפש תפסוותמ \\וחשסא% תחת .לקספ
 םניא םיברש - 15041 34516 השדח האלפנ
 ןוגכ טפוסורקימ תונכותמ קלח ךא ,םיעדוי
 !התרזעב ובתכנ - דועו צ/סזש 6 ,אשס]

 ירבח :ונל בתוכ ונוא תירקמ רנזבפ ףסא
 ינאו לארשיב 1 הקניא קחשמה תא הנק
 .ינש תא יתיארשכ .ל"וחב ותוא יתינק
 - םימוצע םילדבהל בל יתמש ,םיקחשמה



 םהימ תעדל הצור ינא :בושח

 ןב ןרעו רוצ ןב ףחש ,זיוו ר"ד

 | ?רעס
 םילדבה תויהל םירומא אל

 ייוניש טעמל) םיקחשמ ןיב

 יושע טלחהב (.תירבעל םוגרת

 םע הרקש יפכ ,בצמ תויהל

 ףוסב אציש ,טבמוק לטרומ

 (דלומה גח תארקל) 3

 תרבח ידי לע ב"הראב הריכמל

 ,תויניצר תולקת 8 םע [1ווססה

 אצי םישדוח 3 רחאל קרו

 לע לארשיו הפוריאל קחשמה
 אלל - ןי'גריו תרבח ידי
 םיימינפ םייוניש םעו תויעבה

 - .םיטסווק יבגל .םימיוסמ
 זיוו .תונוילגב ןייעתש יאדכ

 לע.םיצילממה םימדוק

 םינווגמו םינוש םיטסווק

 .הנענ אל - זיוו ר"ד יבגלו

 הזיאב לאוש גיליב ןתמ
 קיפהל ידכ שמתשהל תודוקפ
 654336 ךותמ 609472-מ רתוי
 שומיש רחאל) םיתב
 ןורכיזב (11א18א .א\ 8-ב
 קרו (640א. - 1)1 ןיב) ןוילעה
 .0008 לש תודוקפב

 ו ו 2
 ,ץראב רתויב הבוטה םיקחשמה יבתכ תרחבנ ,\/12 תרחבנ

 .היתורוש תא תחתופ
 בשחמה לומ תועש הלבמש התא - ךתוא םיצור ונחנא

 התא ,ותוא ורציש םיתנכתמהמ בוט רתוי קחשמ לכ ריכמו |
 רוכמש התאו ,ודנטנינו הגס תוטלק תפלחהב םויה תא ףרושש

 ןכדעתהל ,קחשל ץרו אוהש גוס לכמ םידיקפת יקחשמל |
 .ה'רבחל רפסלו \

 הזש (ןבומכ ,השיגרמ תא וא) שיגרמ התא םא ,רוציקב
 בותכל - הבורקה הפוקתב תוחפל וא - םייחב ךלש דועייה
 ואצי התע הזש םירצומ רוקסל ,שיש םישדח יכה םיקחשמה לע

 ,םיבשחמל רושקש המ לכב קפודה לע דיה םע תויהלו קושל |
 ?םולכ ונל תבתכ אל דועש הז ךיא - ףיכו םיקחשמ

 | בשחמב קחשל ירה יכ .בותכל תעדל םג בושח .ןכ ,הא
 הפשב - ךכ רחא הז לע בותכל םג לבא ,םיעדוי םישנא הברה
 םירואיתבו םירחא םישנא וקתריש םיחוסינב ,הרורבו תחלוק
 .ךבוסמ רתוי תצק רבכ הז - דועל קשח ונתיש

 .התא קוידב הז בותכש המש תטלחהו לכה תארק .ייקוא
 המיאתמש הבתכל ןיינעמ אשונ ךל רחב .טושפ ?וישכע המ
 םילמ 500 תב הבתכ בותכ ,םעפ ףא וב העיפוה אל לבא זיוול
 חלשו 018א71 םילילמתה דבעמב הבתכה תא דלקה ,תוחפל
 ונילא - ךלש ראפה תריצי לש ספדומ קתוע + ןוטילקתה תא
 .(קוצ רינ ידיל .51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409 ד.תל)

 םיבתכה תא רחבנ ונחנא - ראשה תא השענ רבכ ונחנא
 ור יי ל ב ג ב "רו ימי "בכ ג 7 יב
 ג ו יי

 םיכחמ ונחנא

 םייק דוע המ תטריפ אל
 רבכ ךא ,ךלש בשחמה ןורכיזב
 יונפ ןורכיז קיפסמ ךל שי
 םימייקה םיקחשמה תיברמל
 ןורכיז 590% תוחפל םישרודה
 תא ףיסוהל הסנ .יונפ יסיסב
 0%8,₪8₪10₪=05 הרושה
 .זזאוםאו.5צ8 לש הרושה ירחא
 הנפמ רבדה םימיוסמ םירקמב
 ךותמ ףסונ יסיסב ןורכיז
 הרושה םא .םינושארה 640%-ה
 [ בגוכ ב .* תופי %ק " ,ד בכ
 הסנ ,ךלש 60את10.8צ5-ה
 עיפויש ךכ 1!א18-ה תא דירוהל
 וניה ךבשחמ םא .קס5=זסה
 2%( וב שיו 386 דבעמ לעב
 תא ליעפהל ךילע ,תוחפל ןורכיז

 בחרתמ ןורכיזב הכימתה תינכות
 .א886ַ1ָ המשש ₪205 לש
 ינורקע 60א710.5צ5 ץבוק
 :ךכ תוארהל ךירצ

 =י\סס5\5 ד תת .םאש
 ססצוימ

 =( כסא 5
 סטצו6

 05\=אוא1386.א86 או
 כמצית=6:\ס
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 ץכ יזייד :תאמ

 תרחחסמה החלצהה ירחא

 יבחר לכב תונתמל תויונחב

 לש םילורטה ,םלועה
 וישכע םיאצמנ 81055 טתתשןמ
 ודנטנינ רפוסה ךסמ לע הנכסב

 יכסמל םתרבעהב םהינותחת

 ףתשל םילורטה לע ,ודנטנינ

 תשמח ביבס ץורימב הלועפ
 םיש .םילורטה ץרא לש םייאה

 םיגוס םיעצבמ םינוש םילורט :בל

 תולקתיה ךות ,תוליעפ לש םינוש

 קחשמה ךלהמב אצמתש תויעבב
 םיעדוי דורו רעיש םע םילורט -

 | רעיש םע םילורט ;הובג ץופקל
 | םיקוריה ;דואמ רהמ םיצר םודא

 םיעדוי םילוחכהו דואמ םיקזח

 עבצ לכ .םימל תחתמ תוחשל

 בושח .ול קר תודחוימה תונוכתהו
 .רוכזל

 תא עובצל ?הרטמה המ

 איהש ךכ ,םייחה תלוטנ הביבסה
 ומכ םיעבצ תעפוש היהת
 תרטמ יהוז - םמצע םילורטה
 תונולח ,תומלוס .קחשמה
 לע םירחאה םיממעשמה םיקלחהו
 עבצב אלמתהל םיבייח ,ךסמה
 ירחא .בלש לכ םייסל ידכב
 רומאכ אלמתמ ךסמה ,תעבצש
 סונוב יצפח לש םשגו םיעבצב
 ףוסאל בייח התא .םיימשהמ דרוי

 לחי םרטב רשפאש המ לכ תא תוריהמב
 ךל איבמ ףוסאתש ץפח לכ .אבה בלשה
 הזה עטקה תא לבא - סונוב לש תודוקנ
 .םירחא םיקחשמ רופסניאמ םיריכמ םתא

 םיטטושמה "םיער" םג ןאכ שי ,ןבומכ
 ךילעש "עקרק" תודיחו ,עירפהל םיסנמו
 יתלבה תומוקמל עיגהל ידכב רותפל
 ,המגודל .(הרואכל) השיגל םינתינ
 םיצוק לש רוב אצומ התא םימעפל
 ךותל הלודג ןבא ףוחדל ךילעו םיינלטק
 תדוכלמ התוא תא ךופהל ידכב ,חתפה
 דחא םוקמב דומעת םא ךא .חושב רבעמל
 .ךירחא ףודריו עיפוי רעוכמ ןנע ,ידמ רתוי
 .המידק זוז

 לש תחלצ איה ךלש ירקיעה קשנה
 םתוא הניכמו ךיביוא תא הסכמ רשא הגוע
 50 ךרד - םדקתמ התאש לככ ךא ,הליכאל
 ךרדהש הלגמ התא - קחשמה לש םיבלשה
 איה ,ןוחצינל הדיחיה םימעפלו הבוטה
 ןוכנה ןמזב ,ןוכנה לורטה לש הנוכנ הריחב

 הדובעה תא עצביש ,ןוכנה םוקמבו
 ?ןוכנ .הנוכנה

 םה ירוקמו ינכייח ,ריהב קחשמ
 .הז רהוז המר קחשמ לש םינייפאמה
 ןח ואצמי םהו ,שממ לש ףיכ םה םילורט

 .חוטב לע םיריעצה םינקחשה יניעב

 תומרב תוטטושה ,קבדמה שופיחה

 םה ,תע לכב הפלחהל םינתינה םילורטהו

 - ןאכ תויקחשמה לש םיירקיעה םימרוגה

 .תחטבומ םכלש הענההו האנהה ןכלו



 ופוס פוס
 ץכ יזייד :תאמ

 וקלדנ 4601.41א1 תרבח ישנאש הארנ

 אל ;ןוספמיס תחפשמב רושקש המ לכ לע

 לש םימייסמה םיבלשב םיאצמנ םהש קר

 זתסהצ 6 508416₪צ-ל ימשר קחשמ

 לע בצק ףצשב םידבוע םג םה ,םיאלפומה

 .וב םיבככמ ותרובחו 2481-ש קחשמה

 ונירוביג הנב ,/1א1041. ₪487 קחשמב

 יעדמ טקייורפכ המודמ תואיצמ תנוכמ

 ללגבו - ולזמ עורל .ולש רפסה תיבל

 התיה הנוכמה - דחוימב םכח וניא טראבש

 לע םש אוהש םעפ לכב לקלקתהל תבייח

 | תדסק תא ושאר
 | ךכל יא ,הנוכמה
 ןכיה תעדל ןיא
 ל ש 6
 םייסי דליפגנירפס
 ,וכרד תא

 ק ח ש מ ה
 ץזאזשהו. גאז
 תא םייקמו ךישממ
 קחשמה תרוסמ
 5 אס תדאגאא

 תומכ שי וב 31"
 םיקחשמ-תת לש
 םתוא רשא ,םינוש

 .ולוכ קחשמה תא םייסל ידכב רומגל ךילע
 ךפוה ונרוביג וא 5516 ₪487-ב

 ומצעל סלפל בייחו ,תירוטסיה-הרפ היחל

 ,םייפוסניא םילושכמ ךרד םוחללו ליבש
 תואסרגו םירואזוניד םיללוכה

 תובוהאה תויומדה לש תוירוטסיה-הרפ

 םינוספמיסה תחפשממ ונילע

 * ודנטנינ

 שארפ דור( 5 איזיסוב
 וזח ₪ <>\נחפ

 קחשמב .תינויזיוולטה
 טראב ,תוינבגעה ירי
 קורזל לוכי בבושה
 םירבחה לע תוינבגע
 אוז[ 1.אסטפש) ולש
 ,,לשמל א14871א-ו
 םא ול יובאו ול יוא ךא
 וא להנמב עגופ אוה
 .אט1.80א אוטאד-ב

 עשעתשהל ידכב
 םג. ליגמ :שרא ב
 ₪" מה " קיה'א פ ל
 00 ₪ < 7 ו

 5 1. 4 5 א 0 א ₪

 חרכומ אוהו ,םסרופמה

 לחאב'יביתנ אוצמל

 הנוכנ הריחב ידי לע םישגרמה םילולסמה

 םירודכ ומכ תונכסמ תוקמחתהו ,ךרדב

 .רמוה לש םסוחה וזוכעו םיצפקמ

 לש יניערגה לעפמה ?ךשמהב הרוק המ

 ריעה תא ךפוהו ץצופתמ דליפגנירפס

 לש רתויב הבוטה תונמדזהה יהוז .הממשל

 קחשמה חסונ ץורימל תאצל טראב

 .4040 א

 ודנטנינ

 רזוח טראב רשאכ :ךישמנ

 בייחו ותסירעמ אצוי אוה ,תודליל

 ידכב םיפנעה ןיב "ןזרט תושעל"

 המדאה לע הליפנ .ושפנ לע טלמיהל

 טראב ייח תא דבאתש ךכל םורגת

 .ףנע סופתל דואמ יאדכ זא ,ןטקה

 קלתח קר םה ולא לכ

 םינושה םירגתאהמו םינוקחשמהמ

 הברהל לוציפה .טראב לש וכרדב םיבצינה

 - 8 רתוי ןאכ שיו ןיינע ןומה ףיסומ םינוקחשמ

 4 0 אוסספ 7-ב שומיש .קחשמ םתסמ רגתא

 | 0420 לתניוצמ היצמינא ,ודנטנינ רפוס לש

 /  /  תולוק ,םינוספמיסה לש תירוקמ הקיסומ

 .- < תויתריצי ןומהו החפשמהו טראב לש

 < | יחחלצהל ןוכתמה הז - הנונש תוירוקמו

 = תינויער תוכיאב ,ולאכ םיקחשמ לע

 = .תרוקיב בותכל גונעת טושפ וזכ תינכטו



 רעס-ןב ןרע

 וירפסמ דחא אוה "ללחה ימחול"

 כו ב
 תוינעלו) עודיה ינוידבה עדמה

 י-ם

 ו

 | ייומד לש עזג ןיבל הרט תייצרדפ

 ב-1
 ,וז תירזכא המחלמב לייח אוה ,וקיר
 ₪ כו רק ל ו מ ג מ מ ב
 הקלחמ לע דקפמה ןיצק ותויהל

 .המלש |

 לש םיליטה רגשמ תא יתנעט"
 קדהה לע יתצחלו הרטמה תא יתאצמ
 הרטמה תא תוארל ליטל תתל ידכ ,ןושאהה
 ותוא יתחלשו ינשה קדהה לע יתצחל .ולש
 יתגליד .הצרא בוש יתצפק דיימו ,םולשל
 יתייהש ןמזבו ,האבה םיניינבה תרוש לעמ
 דילש הנושארה הרושה תא יתססירריוואב
 טלפ ,יתתחנש ןמזב .די-רויבהלב רהנה
 ץפנ רמוח תוצצפ יתש ילש בגה רגשמ
 הנימי ,דצ לכל רשמ םייתאמ תונטק
 יכ ,ושע ןה המ יתיאר אל לבא ,הלאמשו
 ,ילש ןושֶארה ליטה עגפ עגרה ותואב
 ץוציפ לש וב תועטל ןיאש רחוז ותואב
 ".ימוסא

 לשב ןה ,תובר תוקולחמ ררּוע רפסה
 תועדה לשב ןהו ובש םישקה בֶרקה ירואית
 לכ:ךרואל ,ןילנייח .וכרד עיִּבה ןילנייהש
 ם+7סמ5 -דקפתה ",וירפס
 עקרכ רזוש אוה םתוא םייטילופ-םייתרבח
 אוה וירפס בורב רזוחה ביטומה .הלילעל
 לש הדימה תומא יפל ונלש הרבחה רואית
 תינדיתעה הרבחה .ןישולחל הנוש הרבח
 קר הבש הרבח איה "ללחה.ימחול"ב
 ,העבצה תוכז שי םיררחושמ םילייחל
 אוה השיגעל יזכרמה ןורקיעה הבש הרבח
 עשפל יוכיס היהו אלש ךכידכ דע עיתרהל
 .רזוח

 אוה רפסב רתויב םיבוטה םיעטקה דחא
 ריבסהש וידוממ דחאב ןאוח רכזנ רשאכ
 :20-ת האמה התיה הארוג המכ דע התיכל
 תאצל וזעה אל טעמכ קוח ירמוש םישנא*
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 ימ לכ :.חכשחה תדר ירחא ירוביצ קראפל
 דצמ הפקתהב ןכתסה תאצל זעהש
 ,תוארשרשב םישומח םידלי תויפונכ
 הרקמב ...תולאב ,תיב תרצותמ םיחדקאב
 היהש יאדוול בורק ,עצפנ היה אוה בוטה
 םומ לעב ראשנ היהש רעשל שיו ,רדשנ
 רואית ".גרהנ היה אל םא ,וייח ימי לכל
 םירבדהש ורכיז קר ?קרוי וינ לש בוט
 תמאב הז לכש ינפל הברה ,1959-ב ובתכנ
 יפל תוגורתפה !וונימי לש תואיצמל ךפה
 הנק םגיחל אל לבא ,רפסב וארקת ?ןילנייה
 יב םא ,טסישאפ לש םש הזה רפוסה ול
 ויתועד תורייטצמ רתוי םירחואמ םירפסב
 | .תויטסיפראנאכ ןילנייה לש

 ןפואב ראתמ רפסה
 לש וייח תא אילפהל טרופמ
 ,ינדיתעה ,לייחה
 תכרפמה תונוריטהמ
 ןהב תושקה תוטישהו
 ידכ םידקפמה םיטקונ
 ךרד ,םירחבומ םילייַח ןמאל
 לייח לש םוימויה ייח
 לעו ברק ןמזב ,השילפ
 סרוק ,תיבכוכ-ןיב הניפס
 ןושארה דוקיפה ,םיניצקה
 םיעבצב לפהו - 'וכו
 ונונגס יפל ,ידמל םיינוגסס
 .ןילנייה לש השקה

 תא בהוא התא םא

 רפסב בהאתת התא ןילנייה לש ןונגסה
 המחלמ ירפס שפחמ התא םא ,הזה
 ימ לבא ,בזכאתת אל זא םג םיינוידב
 קסועה לילקו ךורא המחלמ ןמורל הפצמש
 .בזכאתי םירז םיעזג לש היפוסוליפב
 םירז םיעזג לע רבדל חרוט אל ןילנייה
 ונחנא ,(השעמל ,ןירפס לכ ךרואלו
 ,הז רפסבו.רתוי הברה ותוא םיניינעמ
 לא תדרל ןיילניה ךישממ ,םירחאה לכבכ
 גיצֶלו תישונאה הרבחה לש היקמעמ
 7 = .םימחה אללו תומודק וועד אלל התוא

 םִא ,ותוא ונק :תורחא םילמב
 ועל םכייח .ןיילניה תא םתארק אל
 ".האירקה רחאל רבד ותוא ויהי
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 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 הנקזה הזירכה "!םינלטב רבכ ומוק"
 םתא" ,ריוואב ףחרל ונלש תוכימשל המרגו

 י?םויה לכ ןושיל םיצור
 תא ףוטחל הסינו יבא הנע "!ןכ"

 ,תוקד שמח דוע" .הרזחב ולש הכימשה
 ,(תואיצמהמ והשמ שולת) יתשחל "אמא
 םכל ןתא ינא" ."ע"בשות הז ןושאר רועיש"
 דרי תופעלז םשגו ןגרומ הרמא "ע"בשות

 "הההההאאאאאא" .תוכימשהמ ונילע

 קעצ "!ךלכולמ ליגרת היה הז" .דחי ונבגה
 ,הרבעל יתארק "!הפשכמ ,התמ תא" .יבא
 התיפב המראווש היהי ךורחה ךרשב"
 הרבעל יתדעצו תויטלחהב יתמק "!ילש
 יתלקתנ .תויביסרגא הקינח תועונתב
 .םינפה לע יתלפנו הבוטרה תירכב

 .ריעה הז יתוא ,הז תא ובהא יבאו ןגרומ
 םקוחצ חכונ ףייע לוקב יתרמא "ומתסת"
 .היטבמאל ימצע תא יתררגו ירטסיהה
 יבא ונצענ ,רקובה תחוראב ,רתוי רחואמ
 ןוויכל רתויב םיסועכ םיטבמ ינאו
 אל ןגרומ .עדימ טוחפל הרטמב ףלאה-תב
 :רתוי תמכוחמ הקיטקאטל ונרבע .הרבשנ
 ,וזכ העשב ונתוא תרעה המל ,ןגרומ"
 .תועש עברא קר ונשי - טמיניִביק
 .יתרמא "הזמ רתוי יתנשי תונוריטב
 .ןגרומ הרמא "ןטק לויטל םיכלוה ונחנא"
 תממוז תא המ" ,םיטבמ ונפלחה יבאו ינא
 םינטקה םילויטה בור יכ ,יבא לאש "ןגרומ
 הליל יטויס ונל םיריאשמ ןגרומ לש
 תא םכל דיגא ינא ,ונ ,בוט" ,תרכזמל
 םכתרזע תא הכירצ ינא םעפה .תמאה
 י?ונתרזע" .ןגרומ הענכנ ",יניצר והשמב
 וליאכ ,לאוש טבמב יב טיבה יבא ,יתבשח
 חמצ תא גישהל הכירצ ינא" .הרירב ונל שי
 "יםהיתווצקב םייוהדה םיבוהצה םילעה'
 דחא םוקמב קר םייק אוה" ,ןגרומ הריבסה
 ."רימליו םשב היזטנפ םלוע ,הריכמ ינאש

 .יבא לאש "?היעבה המ זא ונ"
 = דחוימ ןפואב רצונש םלוע אוה רימליו"

 רתוי וב םיכומנ ילש םסקה תוחוכ ,דואמ
 י?ונתוא הכירצ תאו" ."רחא םוקמ לכבמ
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 תא וא דראלטנס תא יחק" ,יתלאש
 4 ו רדיירמירנ

 *םוילסוב יב ל - רתוי

 | ה ,הא" .רתוי רחואמ םילוכי אל םה ,האי" ל
 ,ןגרומ הרמא "הזה םלועל סנכיהל

 םכל ריבסהל ינכטו ךבוסמ תצק הזי
 ."המל

 ונל ןיא" ,ויפתכב ךשמ יבא
 התנע "אל" .לאש "?ןוכנ ,הרירב
 ונאצי רקובה תחורא ירחא .ןגרומ

 לא ונסנכנו ןגרומ לש התרידמ
 העונת התווחה ןגרומ . תילעמה
 יתשגרה עתפלו הדיב הלק
 הרמא ןגרומ .ינזוא תא םימתוסש

 .םישקמה חולו ןפוצ תולמ רפסמ
 .קספ ינזואב ץחלה .עיפוה
 רפסמ לע השיקה הפשכמה
 .עונל הלחה תילעמהו דחי םירותפכ
 טושפ - הטמל וא הלעמל ונזז אל
 תלדה ,העונת לש השגרה התיה
 ההובג תוריהמב עבצו הרוצ התניש
 . ןוסכלאב ונזז ונחנאו

 תלדי,לןמ-ונדצע.ףוסבל
 "ואוב" .ץעמ היושעכ התארנש
 .תלדה תא החתפו ןגרומ הרמא
 עזג ךותמ םיאצוי ונמצע תא ונאצמ
 יבא .ונירוחאמ הרגסנ תלדה .ץע
 המ" .הירטסיהב ,קוחצל ליחתה
 | ךכ לכ הארנ התא" .יתלאש "?הרק
 ןגרומ .יבא קחצ "!םינויברגב שפוטמ
 .קוחצב איה םג הצרפו ילע הלכתסה
 ןועגש הארנ שממ התא ,םכינש וקתש"
 ומצע לע טיבה יבא "וזה תיטוקסה תיאצחב
 ינאו תיאצח לבקמ יבא המל" ,קתתשהו
 רמא ",ןכ" .ןגרומ תא יתלאש "?םינויברג
 יתטבה ."הבינגמ ברח .םג שי ילו" ,יבא
 תשק ,דואמ הרצק ברח יל התיה :ימצעב
 ומכ הארנ ינאש יתטלחה .םיצח תפשאו
 ינא וישכע" ,יתקעצ "בינגמ" .דוה ןיבור

 ייימצעל ןתאו םירישעהמ דודשא
 ,ןגרומ הרמא "תובירמה םע וקיספת"
 תמסוק תומילגב הצצפ תיארנ ו

 , יבא ריעה ,דואמ) בידנ ףושחמ םע תורוחש

 | ,"רעיה לכ תא וריעת דוע" ,(רתוי רחואמ
 < רפסמו ידמ רתוי אל לבא ,ףופצ היה רעיה
 = ומה לירש היה וננימיל םירטמ

 טיבה יאנס .ןטק ליבש היהרננ" '

 ה ינפל ריעל
 < )ליבשה ךרואל תכלל ונלחתה ."הלילב הפ
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 , עיגהל םיבייח ונחנא" .םיז
 -- ןמוסמי ,ןגרומ הרמא "הכשח

 רפסמ דבלמ - םיננערו םיקורי ויה םיצעה
 םילודג תוריפ ולדיגש םילוגס םיצע

 - .יבא לאש "?הז המ" .חופת תרוצב םירזומו
 "לוגס" ,רוצעל ילב ןגרומ התנע "חופת"

 ,אל אקווד" .יתשחינ "?ליער" .הפיסוה
 | .ילשלשמ לבא

 .םיאנס ויה יתיארש תודיחיה תויחה
 < רעי" ,םיילגר שש תולעב תובנרא רפסמו
 ..קינקיפ הפ השענ" .יתרמא "דמחנ
 = ול תונעל יתדמע .יבא עיצה "תונמדזהב
  הנינפלמ ואבש תולוק ונעמש זא לבא
 < יליבשה לע םישנא השולש ודמע עתפלו
 | .וםישנא םהש ונבשח ןושאר טבמב ,רמולכ
 < לש הברהב התוחפ תומכ שי םישנאל לבא
 = םג ונחנא .רועיכו תורעש ,םייגיע ,םייניש

 יתיסינ "?םולש" .םהמ םימודא תוחפ |
- 

5 

 < רררארארט רראאאהו
 = הברחב ףפונו ,םהמ

ֶּ 
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 , הז ."םוט תי היה
 הרמא

4 



 7." ה



 ולחה הבושתב .ול הרמא "ךגיהנמ לא יתוא
 תוברח םַע וננוויכל ץורל םירוציה
 םייניש ,תופפונתמ םיידי ,תופולש
 .םייניעב חצר לש טבמו תופושח

 והשמ ריבסהלו רוצעל הצור ינא וישכע
 המשב וא ,הינתנמ םיאב יבאו ינא :ןטק
 ןויסינ ונל שי ןכלו ,'דנל-סרא' רתוי עודיה
 תונווכב ונילא םיצרש םישנא םע םיוסמ
 איהש ןגרומ ונל ריבסת רתוי רחואמ .חצר
 ידכ ונל שיש ןורשיכה טעמ תא הריבגה
 .תילאמינימ המרב םחליהל לכונש

 תא ףלש יבא עודמ וניבת ילוא ןכל
 ןעוט ינא דועב ,אוה םג המידק ץרו וברח
 עגפ ילש ץחה .ותוא הרויו תשקה לא ץח
 םסח יבא ,לפנ אוהו םירוציה דחאב
 ורבעל התחינש ברח תכמ תונמוימב
 ןגרומ דועב ,וברח לע דחא רוצי ליחשהו
 .ישילשה רוציה לע םוסק ץח הרוי

 הרמא "הפ ןכוסמש םכל יתרמא"
 שי הפיא" ,יבא רמא "?ןכוסמ המ" .ןגרומ
 .יבילב תישירח הליפת יתאשנ "?דוע

 ןגרומ .ריעל ונעגה םיירהצה תארקל |
 לראהש הריבסהו לראה-וינ הל הארק
 ,הפירשב - םימעפ שולש הסרהנ תירוקמה
 הל ונישש דע - המדא תדיערבו ןופטישב
 ,תצקמב הנטק התיה ריעה ,םשה תא
 הל רבעמש ,הכומנ ןבא תמוח תפקומו
 םיניינבה תאו ריעה יתב תוגג תא וניאר
 לדגמ דמע ריעה זכרמב .רתוי םיהובגה
 רעשה לא ונשגינ .(ןגרומ יפל שדקמ) לודג
 .רמושה לא התנפ ןגרומו
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 סנכיהל רשפא" ,הרמא "םולש"
 ינפל אל" ,רמושה הנע "אל" .י?ריעל
 ."םישפחמ םתא המו םתא ימ יל ודיגתש
 קפרמ תכמ יתלביקו יתלחתה "...רע ינא"
 ייפ-הל ןגרומ איה ינא" .ןגרוממ תפערסל
 תרבוע ינא ,ילש םיוולמה ינש ולאו
 י?ימ" ."קיתוו דידי רקבל ידכ לראה-וינב
 ול הבישה "ךניינע אל" .רמושה לאש
 טבמ .רמושה רמא "יסנכית אל" .ןגרומ
 איה ,ןגרומ לש היניעב הלע הייחלמה
 הלחהו הרוחא םידעצ ינש לש קחרמ החקל
 אכארויק יטינוסא" ,שחל ליטהל
 םתא ,אל ,אל" .ןגרומ הרמא ".רובלזאב
 ,תוומ דחפב רמושה רמא "!סנכיהל םילוכי
 ןגרומ ."םולכ יל ישעת לא השקבב"
 םירעשה תא חתפ רמושהו הידי תא הדירוה
 ,יבא רמא "םישרמ" .סנכיהל ונל ןתנו
 םוש" ."?תויהל רומא היה הז שחל הזיא"
 .הבישה "תויוטש יתשחל םתס ,שחל

 יריעה שארל" .יתלאש י?םיכלוה ןאל"
 וקיספה קושב םילכורהש בל ונמש 7 - .תורוחשה תומילגה ללגב הארנכ - הככ םג ןגרוממ ועתרנ םבור ,םינושה םישנאה ןומהב ונפרד תא ונסליפ ."הכירצ ינאש חישה חמוצ ולש הניגב" ,ןגרומ התנע

 ןגרומשכ "זוזב לכה ,זוזב לכה" קועצ
 ,םיטבמ ידמ רתוי ץענש דחא רענ --

 הציברה איהו םילס םע הנקז השיאב
 םדא םג וניאר .הלש הכילהה לקמ ₪
 טלש דיל ותוא הנחה אוה יכ ,סוסו תא ול וררגש הייריעה יחקפ לע קעוצ ₪

 ."דבלב םינוקרד"
 יתטבה - ךרדה דצב יניע תא דצ והשמ

 לומ ונדמע .ירחא טיבה יבא .םּוד יתדמענו
 םחולל םיכרדה קדנופ' 1611670 תדעסמ
 "ןגרומ ,הא" .בותכ היּהש .יפכ 'ףייעה
 ."?המ" ,יב הטיבהו התנפ ןגרומ .יתרמא
 ,הדעסמב הטיבה ןגרומ .יתלאש "?הז המ"
 ינא" ."רזומ דואמ םלוע הז" ,הרמא ",בוזע"
 יתלכא אל" ,יבא רמא "סנכיהל הצור
 אל ונחנא" ,ןגרומ הרמא "ייקוא" ."רקובהמ
 ."תורהממהמ אלו םירהממהמ

 ,תחוורמ התיה הדעסמה ,המינפ ונסנכנ
 ובשי םבור ביבסש םילוגע תונחלוש םע
 היה הניפב .םיקבואמו םיפייע םימחול
 שוג) הפוקל ונשגינ .דדונ-רמז לש לספ
 חונ היהיש ידכ תוריינ םיחינמ וילע ןבא
 תיאפוק הלאש "?םכליבשב המ" .(םושרל
 השובל התיה איה ,תנק'צוחמו הנטק
 רייוצ תוחול ןוירשש םייסנכמו הצלוחב
 שי המ" .ןיטולחל תכחוגמ התארנו םהילע
 ונל שי לכ םדוק ,וא" ,יבא לאש "?עיצהל
 ,תיאפוקה הרמא ",םירגרוב יגוס השולש
 ,רב ריזח רשבמ יושעש רגרוכ'קמ"
 ןבומכו הרדיה רשבמ יושעש רגרּוָב-דיה
 ,הכישמה תיאפוקה ",ןוקרד רשבמ קמ-גיב
 שי תותשל .ספי'צו ןופירג יסיגנ םג שי"
 ."וצרתש המ לכ

 טיבה יבא .יתרמא "קמ-גיב הצור ינא"
 "ךדחא יתיצר דימת ,ייה" ,ףרוטמבכ יב

 | הלודג הלוק הצור םַג ינאו" .יתרמא
 'ר\ 1 *יוקרקל יבא עפבנ <בקט דנ" .."ספיעו



 ספי'צ ,םיסיגב חקא ינאי ,ונטב

 הרמא ",שי ,שי" ,"שי .םא קייש-קלימו

 ,גלש-יתות ,רעי-ירגרג םעטב" ,תיאפוקה

 חקא ינא" ."?הננב וא םילוגס םיחופת

 הבער התיה אל ןגרומ .יבא רמא *הלוק
 (יל'ג) תפרפר םהל שיש התליג איה לבא

 .המצעל הלּופכ הנמ הנומזהו
 תסיפ יצחו זוז 37) לכה לע .ונמליש

 ןטק לזאפ םע דחי לכואה תא ונלב'קו !ףסכ

 תודעסממ תחאב .לכוא לורט .לש קתרמו
 תונחלושה דחא דיִל ונבשייתה ,תשוה
 ,רדהנ היה ילש רגרוב-ןוקרדה .םויתניפה

 םוקמל עיגיש ימ לכל םוחב ץילממ ינא
 הרמא .תיאפוקהש םג ,הַמ ,דחא תוסנל
 םימודא םינוקרדב קר םישמתשמ םהס
 םידמחנ ויה יבא לש םיסיגנה .םירחָנומ
 רשב שי םינופירגל - הזמ ךתוו אל לגא
 היה העתפהה איש לבא - תצקמב הס?

 טושפ המדא חופתמ יושע היהש ספ'צ"
 קד לזרב היושע התיה הָלוקה.וכ ול'נ"'

 םעטהו הלוק-טיבוה הילע סורח אא

 יכה - קפס אלל .טיירָפס דואמ ר'ל"
 רחאל - ןגרומ לש תפרפרה התיה

 הרומג העתפה תעבה התלע ןושארה 0

 הז" ,הרמא ",ייה* ,ןגרומ-לש,| 8
 יבא .תפרפרה תא ףורטל הלחהי 7 ,

 ונמזה זא ,דיימ ונקלְְגו םג ומעט == < =
 .זוז השש דוע+ונמצעל תונטק תוגל ש יז
 .וגדיל תיאפוקה הרבע ניראה 3

 טלוכ ,ןכ" ."לועָבש תמְרפר חלק 77. < רמא *(דוַאמ" ,"םינהנ םתאש ' שא
3 .- 4 9 ' 1% * \ 

2% * 
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 ונקרי "!ווווופ" ."ההובה ןיע תא םיבהוא

 .ןחלושה לא וניפ תלוכת לכ תא ונתשולש

 תא איקהל דמוע ינא" ,יתזרכה "!סכיא"

 .ונב ונשפנ דוע לכ ונחרב "!ילש ןוקרדה

 :ןגרומ המק ץוחב תצק ונעגרנש רחאל

 .תורתוימ תויובכעתה דוע ילב ,ונרמג"

 ילש חמצה תא םיגישמ ,םיכלוה ונחנא

 הייתש ילב ,לכוא ילב - התיבה םירזוחו

 .ונכרדב ונכשמהו ונמק "!תפרפר ילבו

 תא תוכושחה תואטמסה וניפ המ ןמז רחאל

 םיראופמו םיפצורמ תובוחרל ןמוקמ

 םישנאה בור .(ןגרומ הריבסה "ריעה ןופצ")

 תחא הדלימ ץוח ונב טיבהל וחרט אל ןאכ

 .בוחרה לש "הלש דצ"יב ונכרדש הנעטש

ףקומ ראופמ תיבל ונעגה ףוסבל
 .המוח 

 תירוחאה רדגל השגינ ןגרומ
 יִדָכ תיבה לש

 תא הכירצ ינא הפ" .ונתוא וארי אלש

 "נא ,וברח תא ףלש יבא .הרמא "םכתרזע

 תישפנ ונמצע ונכה ונינש ,םירירש יתישע

 תקיסומ העמשנ עקרבו ,השקה המישמל

 םלוס הכירצ ינא" .תירשפא יתלב המישמ

 םיעגר יִנָש ונל חקל - ןגרומ הרמא "םיבננ

 תאלמו הנקז הפשכמי ,

 ונתוא תבחס" ,יבא קעצ

 ימסק" ."?םיבנג םלוס

 הקדטצה *ןאכ םידבוע

 "הז םע רומגנ ואוב" ,שאוימ יתייה .ןגרומ

 | .יתרמא

 ,רדגל רבעמ הספיט ןגרומו

 .המלענו
 שמחב

4 2 
 . םיבנג םלוס הל וניו ע יִנאו יבא

 ףמ יפל ,ןגרומל חקלש תוקדה

 קמחתהל ,רתּוי רחואמ ונל הרפיסש

 יקנע תשולש ,םירמושה ,םיבלכהמ

 המר 'ץיל ,דחא לוחכ ןוקרד ,הרעסה

 = דחוימב השק היווירט תלאשו תינוניבה

 רתוי התוא ריכמ ינא ,הל ןימאמ אל יבא)

 םילותח עודמ דומלל ונקפסה ונא - בוט

 ונ" םילמהש ,הזה םלועב דמחמ תויח םניא

 הלמה ומכ קוידב תועמשנ "רבכ

 = תימוקמה הפשב השוריפש "ראאבקונ"

 . םינוגמ םישעמ לש ידמל עזעזמ רואית אוה

 רתויב ןטקה דלילש ,ןברוקה לש ומאב

 .ריעשה ,לודגה חאה תא שי שוגפתש

  םיסוס שישו ריעב ךתויב םילאהו
 / .תירבע םירבדמש

 0 איה ,רדגה לעמ גולידב הרזח ןגרומ

 < < םילע רפסמ ויה םהילעש םידרז המכ הזחא

 | הארק איה "ןראל ,הדות" ,םימותכ

 /- "ינשה דצהמ תרבע ךיא" .הרבעשכ

 < רזע ריעה שאר לש ןבה ,ןראל" .יתלאש

 | הָפייח ןגרומ .התוא יתלאש "?המלי ".,יל

 = יבא לאש "?וישכע םיזז זא" ,יל התנע אלו

ח ,ןכ" .אוהה לותחהמ תוטורש ויה וידי
 = .הרז

 7 7% .7 | .,הפשכמה התנע +,רעיל

 דוע חקל יבאש ינפל אל) ריעהמ ונאצי

 = | ,נמשו (א/06ז0-המ הלוק-טיבוה לש סוכ

 קה חתפב רמושה .רעיה ןוויכל ונימעפ

 ₪ הנקחרתהשכ םולשל ונל ףפונ
לועק .תא בוזעל דואמ םיחמש

 וזומה ם

 < םש היה מב

 : אבה רבדה ,יתפלעתהש בסוח
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 המומה הדמעש ןגרומ לע חרוצ יבא תא הז

 ,התוא יתשגפש זאמ הנושארל) ןיטולחל
 ןורשיכ לכ תרסח !תשבוימ !הנקז" .(בגא
 ללקמ יתייה !ףלא-תב !יטולוסבא ןפואב
 המ תא סינכי אל חטב ןרע לבא דוע ךתוא
 "וזיוול ךל דיגהל יל שיש

 קיפסמ אל יכ םא) הששואתה ןגרומ
 םיבייח" .(הייחלמל יבא תא ךופהל ידכב
 איה "!הזה ץעה תא תרכש ימ ירחא בוקעל
 עברא דועל קר ליעפ ראשיי םסקה" ,הרמא
 "הפ םיעוקת היהנ ןכמ רחאלו תועש
 הרירג ינמיס ןיה ץעה דיל ,ביבס יתטבה
 ןגרומ .יתארק "ירחא ואוב" ,םישטשוטמ
 דע הכשמנ הרירגה ,ירחא וכלה יבאו
 םע הלגע ינמיס ויה ,לוחה לע םשו ליבשה
 ינא" .םהיתובקעב ץורל ונרהימ .םיסוס
 ינא" ,יתרמא ",קוחר אל הזש הווקמ
 ךות ןגרומ הרמא ",רדסב הז" ."יתמטסא
 הנה ונתוא ריבעהש םסקה" ,הציר ידכ
 םדאל םיאתתש ידכ התוא ךל שילחה
 ."הזה םלועהמ

 ןיב וענש) העונתב תוקד רשעכ ירחא
 הנטק התקבל ונעגה (הריהמ הכילהל הציר
 ינא" .הבוראהמ לסלתסה ןשע .ץעמ היושע
 "ונלש ץעה תא םיפרוש אל םהש הווקמ
 ויה ותוא םיפרוש ויה םה םא" .יבא רמא
 ןגרומ הרמא ",ריעהמ ץוציפה תא םיאור
 םדא ץפק התקבה ךותב .תלדה תא הצרפו
 ברח ןוויכל קניזו ולש הדנדנה אסכמ ןקז
 "יאל התא ,אל" .ריקה לע היולת התיהש
 וילע קניז ,וברח תא ףלש ,יבא רמא
 יבא .לודג שערב הפצרה לע ולפנ םהינשו
 וברח תא דימצהו דיה תא ןקזל בבוס
 "?םויה תתרכש םיצעה הפיא" .וראווצל
 "םתוא יתרכמ" .םעוז לוקב ןגרומ הלאש
 ."ףסכה תא םכל תתל לוכי ינא" ,ןקזה הנע
 ,ןקזו ןמש ןולא ץע םש היה ?םלוכ תא"
 ,ותוא" ."?ותוא תרכמ ימל .ריעה ןוויכב
 אוה ,םרולס םסוקל דחוימב יתתרכ ותוא
 םליש ,קזח םסק הדש לע והשמ ויבגל רמא
 ,ןגרומ הרמא ",טיש" ."וילע םיזוז השיש יל
 ינופצה הצקבש לדגמב" ."?רג אוה הפיא"
 ,השקבב" ,םינונחתל רבע ןקזה "רעיה לש
 שי" ."יב ועגת לא קר לכה םכל ןתא ינא
 .יבא לאש "?תפרפר ךל

 וירעשב ונדמע רתוי רחואמ יצחו העש ּ

 םילודג יתיאר" .הובג םסוק לדגמ רש
 ."הזה םלועב אל קר" ,ןגרומ הרמא "רתוי
 יבאו ןגרומ .יתעצה "זתלדב קופרנש"
 ןיאש םיאור" רמאש טבמב ילע ולכתסה
 תא ונרבש "םימסוק ילדגמ םע ןויסינ ךל

 חורכ ונפלח ,םיפתושמ תוחוכב תלדה
 שא ינדוסי השולש ינפ לע הרעס
 ונפחדו תוגרדמה הלעמב ונצר ,םיעתפומ
 לפנש ןכסמ םסוק תיילוש הלעמל ונכרדב
 ןדוסי תועורז לא רשי - הטמ רטמ האמ
 הלודג תלד דיל .תוטלבה תא הקינש םימ
 יתזרכה "הדבעמ" רמאש טלש היה הילעש
 םימעפל" ,יבא רמא ",ןרע" ."והדבעמה וז"
 הצרפ ןגרומ "ךתוינואגב יתוא עיתפמ התא
 ונסנכנ ונתשולשו הטיעבב תלדה תא
 .המינפ

 תומילגב םסוק דמע הדבעמה ךותב
 .םהילע תומוקר שא תובהלש תומודא
 לכמ לבא ,תנגלובמ התיה המצע הדבעמה
 דמעש ןולאה ץע עזג םש וניארש תויוטשה
 בלכ" .דחוימב וניניע תא ךשמ הזכרמב
 תוללקל תרזוח איה) ןגרומ הקעצ "!הטוש
 ,(תנבצועמ שממ איהשכ התודליב הדמלש

 הפינה איה ."!יעורז תחנ תא םועטל ןוכיה"
 .תוריהמ םילמ רפסמ השחלו ונוויכל די
 הליטמ ןגרומ יתיאר רבכ :הרהבה ךרוצל
 שממ הזו הלש לופכה קרבה םסק תא
 ץז ,יתיפיצש המ םוקמב לבא ,םישרמ
 ןיבל הניב ךרדה יצח תא הצח ןטק ילמשח
 היה אוה וב עגופ היה הז םא םג .םסוקה
 .וזה תוטשהמ קוזינ היהש ינפל קוחצמ תמ
 חטב םתא לבא ,םתא ימ עדוי אל ינא !הח"
 רמא "םיפלאה סקרקמ םיקיחצמ רתוי
 "ייתימא חוכ וארת וישכע" ,ינקרוח לוקב
 ינפלו וידי יתש תא םירה םסוקה
 רודכ תוארל ונקפסה דחפב ונצווכתהש
 .ונרבעל ףע יקנע שא

 יתבשח "!תמ ינא" .קנע ץוציפ היה
 לזאזעל" .ןגרומ תא יתיאר ,יניע יתחקפ
 ייתומל הצור אל" .יתקעצ "!םונהיגב ינא
 םירבד דוע יל שי" ,בביל יתכשמה
 ונחנא" ,יבא יתוא קיתשה ",ןרע" ."תושעל
 .דוקיפ הספת ןגרומ םייתניב "םיתמ אל
 הארקו הפקדזה זאו תצק המגמג ",ההאא"

 םימסקה ,שפיט ענכיה" ,יתוכמס לוקב
 לביק םסוקה "!ונדגנכ העפשה ירסח ךלש
 .ולש הארמה ךות לא קניזו רזומ ןבל ןווג

 ונקניז תרתוימ תובכעתה אלל
 לע ונלפנו ץעה עזג ךות לא ונתשולש
 [שגדומ-ףוס] תילעמה [שגדומ] תפצר
 לע הצחל ןגרומ .ונירוחאמ הרגסנ תלדה
 שמח . ןוסכלאב ,עונל בוש ונלחתהו ןצחל
 ןגרומ לש התרידב ובשי רתוי רחואמ תוקד
 הלוק-טיבוהה םע יבא) הלוק סוכ םע
 "?ונעגפנ אל לזאזעל ךיא זא" .(הנקש
 ,ןגרומ הבישה ",החוטב אל ינא" .יתלאש
 .יבאו ינא ונלאש "?ונ" ."ןויער יל שי לבא"
 ההוב לש ןיע ונלכאש ללגבש תבשוח ינא"
 ינא - המ ןמז ךשמל םסקל םיניסח ונכפה
 ."עובש ךשמל תוחפלש תבשוח

 רדתסה לכה זא" ,יתרמא "!בינגמ"
 םיבוהזה םילעה תא יתגשהו .ןכ" ".ףוסב
 םישוע םה המ" ."םהיתווצקב םייוהדה
 המל תרמוא תאז המ" .יבא לאש "?קוידב
 תא םיפיסומ" ,ןגרומ הלאש "?םישמשמ םה
 ".התל הז

 .יבא ארק "?המ"
 ' ךכל םרוג הז" ,ןגרומ הכישמה ",ןכ"

 ."וררופתי אל וב לבוט התאש תויגועהש
 תלוכי אל הז ללגב" ,יתרמא ",הפשכמ"
 םה ,רדיירמירג וא דראלטנס תא תחקל
 םייחב ומיכסי אל םהו הז המ םיעדוי
 הרמא "ןכ" ."אוהה תפוזמה םלועל סנכיהל
 "?ףיכ" ."ףיכ היהש ודות לבא" ,ןגרומ
 םילותח ,ונתוא דודשל וסינ !חטב" ,יתלאש
 טעמכ ,ונילע ורי םימסוק ,ונב וללעתה
 רתויב םטמוטמה היזטנפה םלועב ונעקתינ
 עסמ לש קרפ ונדספה ,עורג יכהו יתיארש
 י!םיבכוכה ןיב

 הת ןיכהל הכלה ןגרומשכ ,ךכ רחא
 .םיניסח ונחנא ייה" שחלו ילא יבא ףפוכתה
 -לע הלע ינודז ךויח "?ןוכנ עובשל םסקל

1 
 + ...יבא ארק "!ןגרומ" ,ונתפש
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 וכייוש םה .םימחול וארקנ םה תא

 םהמ דחא לכ ,תיתרבח 0 , שירקה

 ,המיחל תורות חותיפל םיבר , 4 לככ

ליפב ולגד םה םנ . - תחא
 םייח תייפוסו

 ל םילאה
 יניעב םגו "םייחה איה

 .תוהמבו שפנב ויה ו ךא

 םיימשכ .םינוש ,םינוש ויה 4 ,ץרא

 הסג ברח ,הנרנמ הפלשנ קנעה ב

 ל

 רסח םידמימ לודג בהל

 .גרהל יונבה תוומ יִלַכ

 תונוכת ןתואב ןחינ וז ב

 /"רברב ,עורפ םדא - ב

 ,תויח רוע םייושע ויה

 תוקלצו ופוג ירביא לכ

ע אוה .ופוג לכ לע
 דמ

מוצה לומ ,וביריל הכחמ ,םש
 הכ ריכהש ת

 הסובתה ,םייחהו ןוחצינה .בוט
 .תוומהו

 /ןדנה ,הבולכִמ האצי היינשה ברחה

 /.ןיע תיארמל

 ,הרוצ וא שוטיל

 רחב זחאש רוציה

 רחב תויוצמ ויהש

 וידגב .ארונו םוצע

 מ וטלב קנע ירירש

 תועובט ויה תוקומע

| - . " 4 
'% . 

רשב תא תשפחמ ,םד רחא תשפחמ
 - ,הפטוא 

 .התיה וז ברח .הלומ תדמועה וזל דוגינב

ולמה בהלה ,אילפהל הפיו תַנדועמ
 < היה .שט

 ןח-ינבא ,שמשה רואב קהוב ,רימעו קר

 דו ילמסו ,בצינב תוצכושמ ויה תורקי



 ינש .םלועה תוירב לכל סומינ 1%

 ,םהלש בהקה תודמעל וסנכנ םימחולה

 תנגהב הצריפ תודוקנ םישפחמ ןלחהו

 ו
 וילגר תא עטונ םי לש - % =

 ריוואל וברח תא 8
 אנ ףינמ ,המצועב עקרקב

 הרוחשה תמחולה .םויאב םהונו

 ,הלדוג ללגב תותיחנמ הלבסש

 דורשל םידיחיה :הייוכיסש העדי
 תלוכיהו התוזירז-םה ברקב

 תעל .הלש תדלומה תינגוכיספה

 תוכב שמתשהל אלש הטילחה התע

 הסנכנ איה .הב יוצמה דחוימה

 עונל הלחהו הלש ברקה תדמעל
 ופרט תא ןחובה ינניח רב-לותחכ

 ףוקתל םיאתמה ןמזל הכחמו

 .גורהְלו
 .ףוסבל רבשנ הנגהה לגעמ

 רבעל .תויטיאב םדקתה .ירברבה
 לעמ וברח תא ףינמ ,תמחולה

 הרידא המולהמ חלשמו ושארל

 הקניז תמחולה ,הילגר רבעל

 בהלה ,הכמהמ קומחל ידכב ריוואל

 הפוג דיל לולסמב ףלח יקנעה
 ותוא רבוש ,יקנע עלסב ץעננו

 החילצה הפועמב דוע .םיסיסרל

 רבעל ברח תפלצה חולשל תמחולה

 ,לדוגמה רוציה - ירברבה לש ופתפ
 תעיגפ בקע הרערעתה ותנגהש
 תא םוסחל קיפסה אל ,עלסּב וברח
 .ורשב תא העסיש ברחהו הפקתהה
 רוחאל גוסנו באכב גאש ירברַּבה
 ףכ .העוגפה ופתכב קיזחמ
 לש התבוטל הטונ הֶלחה םינזאמה
 היהי ברקהש העדי איה - תמחולה
 הידעצ תא ןגכתת קר ול ,הלש
 רשאכ ,ןכ תושעל הלחה ףא איה .םיאבה
 סרהש רבד - שחרתהל לחה דואמ רזומ רבד
 לש הבלב הנניקש ןוחצינה תווקת תא
 .תמחולה

 ויניע תא אשנו ויכרב לע לפנ ירברבה
 םיטפשמ שוחללו רמזל לחה זא ,המיימשה
 וטלקַָנ תוטעומ םילמ ,הקיתע הפשב
 תא ורשיבש םילמ ,תמחולה לש הינזואב
 רוזע אנא ,תומשנה-דש קארוג"* ,הנדבוא
 ".תמחולה לש התמשנ תא ךל.ןתאו ,יל
 ביואהשכ ,תחאב ואפק תמחולה לש הינפ
 - הבל ךות לא לחלחמ לחה רַתוויּב קזחה
 ורפיס תודגאה .תומשנה-דש קארוג .דחפה
 תרוכ היה אוה ,הז םשל הנועה דש לע
 םהל הנקמו םימיוסמ םישנא םע תותירב
 היה הרומתבו ,המצוע-ברו יאליע חוכ
 .םהיתונברוק תומשנ תא םהמ שקבמ

 לחה ופוג ,ירברבה לע החנ הרוחש חור

 א" / 148

 ,םימוצע םידמימל וחפט וירירש ,לודגל

 ינפל טא טא םיכפהנ - ותוועתה וינפ

 הרעתסה תירברבה .תצלפמה .תצלפמ

 תוריהמב הענ ,הרוחשה תמחולה רבעל

 .םשוגמו לודג הכ ףוגל סחיב המיהדמ

 עתפלו ,ביגהל הקיפסה אל תמחולה

 םיעגר רובעכ .הב ףלוחה זע באכ השיגרה

 תילאמשה הדיש תעדל החכונ םירופס

 םלה תזוחא המדאל הלפנ איה ,העטקנ

 הרכהב המצע תא הקיזחה ךא ,ןופליעו
. 5 24- 

 א
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 ינפלש העדי איה :תחא הביס לשב ,םייחבו
 לש הייחל םג ץק םישל הילע התומ
 עיגת התמשנ ךכ קר - תירברבה תצלפמה
 תומשנה-דשל אלו ,הייח לכ הדגס ול לאל
 .קארוג

 וברח ,הילעמ דמע יתצלפמה ירברבה
 הכחמ .היניע תא ןחב אוה .םד תפטונ
 ליחתהל לכוי זא קר ,ובכיי הייח תובהלש
 תומשנה-דשל התמשנ יוליעל סקטב
 ,םינהוכ לש המילש תכ תמייק .קארוג
 - ףוסה תארקל העיגמ העושיהש תנעוטה
 אל ,ברקה טהלַב .םיקדוצ םהש רבתסמ
 תלוכיב שמתשהל תמחולה הלכי
 בייחמה עוציב ,הלש תדלומה תינגוכיספה
 "  ףא ,תטלחומ תוזכרתה לש םיכורא םיעגר
 יח יעגרב וישכע
 .-95 .תאז הל הרשפא
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 :ל - ,הפגמב ץוענה ןויגפב המויק תוהמ תא עגונה - תזכרמ ,התבישח תא ץמאל הלחה איה

 . . . -* - /' יי יו 4 אה ו

 ו . . תואיצמה ,םינורחאה הי
 קה- זי |

 .. 4" . רי

 יהדלפמ ולש דוסיה-רמוח הנכמ תא הנשמ

 ברחה תא השטנ איה .תוומה שא ,שאל

 ץמאמב .הפגממ ןויגפה תא הפלשו ,הדיבש
 תצלפמה לש הביל רבעל ותוא הליטה יפוס

 ,ריוואב חקלתה ןויגפה - הלומ תדמועה

 לש והזחב קומע עקוש ,ותרטמב ענפו

 .וביל תא ףרושו תצלפמה

 םעזו באכב חרצ קנעה ירברבה

 חוכב וברח תא עשטנ ויתוחוכ תיראשבו

 לוכא ,ותומל לפנ זא .תמחולה לש הבלב

 לע וחנ תוברח יתש .תפותה-שאב ה

 תורושק ,וזב וז תובולש ,המדאה

 .וזמ וז תונוש הכ ךא ,וזל וז
* 

 תומדה ,בוקה-שיא
 רתויב תיסיסבהו תינושארה
 תעווג הלחה ,םידיקפת יקחשמב

 עיפוה תע ,תונורחאה םינשב

 ןמואי-יתלבהו םילאה םסקה
 תוברח .ןוימדה תכלממב

 וכפה עיקרה רואב.תוקיזבמ
 דובכ תומחלמ ,תימוימוי הרגשל

 תובהק-ישנא ,םניאו והכשנ
 תנגהלו קדצה ןעמל םימחלנה
 רסח רַבָד תויהל ולחה שלחה

 ישנאו ,רתוימ ףאו תובישח
 טא טא םימלענ תכתמהו הדלפה
 הלחה ,ולא לכ םע .ןוימדה םלועמ

 הטושפה - םחולה תומד
 ברקה-ישנא לכ ןיבמ תיסיסבהו
 םג עווגל - םידיקפת יקחשמב
 םיניינועמ אל רבכ םישנא איה

 .םימחולה לש םתומד תא םלגל
 םיפשכמ תויהל םישקבמ םה
 תותדמ םינהוכ ,המצוע-יבר
 םיימומרע םילכונ ,תוירותסמ
 םידמיממ םינוש םירוצי ,ןח יברו
 תֶא םלגל אל רקיעה - םילפא
 ןימאמה ,ברק לכל רעתסמש אוהה

 םסקה תא לבקל ברסמו הדלפה חוכב
 | == יחרופו הלועה

 ,תללוכ הרוצב היעבה תא ןחבנ םא
 דגנכ םיאבומה םינועיטב תמא שיש הארנ

 השיגדמה תואמגודה תחא:קר הנה .םחולה
 :םחולה תומדב הרצונש היעבה תא רוריבב
 ידומע ןיב םישדשדמ םיפשכה ישוע דועב
 . שחלה רחא ןיינעב םישפחמ ,םהירפס
 "ןה = םינותנ םה וב בצמל רתויב ליעיה
 - םירחא םימרוגו ,םירי ,םוקמ תניחבמ
 . "ביואה רבעל ץורל קר.בורל לוכי ,םחולה
 < .תצלפמלש תווקלו ,ריוואב תפבומ בֶרח םע
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 םתחכונש יפכ) םיגדהל יי
 ריבסהלו (הבתבה תליה

 חתפל ךל ורשפאי רשא ,]
 לכ אלב ,ןוויג תאלמו תצ%

 וב םלועל וא ,ךתוא הפ -
 תוישיא חותיפל רבעמ .םייק

 רשא תונורקע השולש ףוסוהל ןת 4%
 .םחולה תומדב םיסינ 4%

 רבע וא לפא רבע אוה ןושארה ן 0

- 
 דייט

 <. 0 -* מ :כ / יפת" 24 "ף - \
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 יפואו הנבמל סחייתמ ינשה ןורקיטה א-
 עגונ ןווחאה ןורקיעהו

 רה ידכ אב ןּושא 4%
 תומדל ךפּונו ד |

 וא לפא רבע תיינבל סיסבה .םז
 םיבייח :דואמ טושפ אוה ףודרע < 4%

 התרקש תמיוסמ תי ו 6 תומדב עגופו עיפשמה רבע רצ
 לכ וב תעגופ וא:ת חולל ּ

 רתויב הלקה הרוצה לח ה
 ןורקיעהמ .םומיסקמה תא לבקל | =

 לכ תא תונבל איה" 4 ;
 ביבסמ םחולה לש 9 1
 .וייח 0 /ן *

 הכיחש ךיסנ-םחול ,המגוד
 ויבאמ הכולמה - תש
 םמז העפשהלקב כמ .ךלמ

 חילצה ףוסבלו ,ךלמה דגנ
 הסינ ףא אוה .וייחב שקנתהל
 ךא ,ךלמה לש" ל
 חורבל חילצה 3" , -.
 םוליג ליחתמ ןאכו- "רו

 סכודה :ןקחש ידיב .ךיסנ-ם
 םינוש ,% ירק ל דימ

 ,ךיסנ-םחולה תא גורו
 רוזחי אוהו אובו וי

 .הכולמה סכ תא
 םירקמה בורבש רוכ

 עיפשמה ,ףדור י
 ךכבו ,םחולה תומד לג
 ןקחשל םישקו 25

 םילדבה רוציל ידכב אב
 הרצמב ,ןתינ .והנשמל 7

 :םיפשכמ לש ףימטקה ת
 רתויב יסיסבה רבדה ה !
 םג ךכו רחאל דחא ףש מ ןוב

 לש יפואהו | הנבמה
 ; מ א: ל ירד כ

 .תונוכתה - םידיקפת יקחשמב תויומדה
 ,ירברב-םחולה תא םלגל לשמל הצרנ םא
 םירושקה םיטביהה לכמ ותוא ןחבנ
 ,תוזירז ,הנובת ,המכוח ,חוכ) ויתונוכתל
 תונוכת וליאב טילחנו (תוישיאו רשוכ
 .רסחל תונוכת וליאבו תודוקנ ףיסוהל
 דואמ קזחש - ירברב- -םחולה לש הרקמב
 זירז וניא ךא ,ולדוגו םיקנעה וירירש לעב
 תרוצו והארמשו ,הביס התוא לשב
 2 ףיסונ - ללכ םישבוכ םניא ותוגהנתה

 7% רא ,רשוכל 1 הדוקנו חוכל תודוקנ
 לכ ע ,תוזירזל תודוקנ 2 ,% ל ;תוישיאב 2 דו

גוס לכ םיקדוב ךכ .הנובתב 1
 םחול לש 

 .!תונוכ ה 1

 75 כב רסחלו ףי סוהל תודוקנ המכ םיטילחמו

 ת 0 "גת רפסמש ןייצל בושח .הנוכת
 4 ודג היהי דימת םירי
 ו ו גסה גלשה סל ה םחולל הוותשמש םחול - ל ול וקנה | -- ירה יב ,םיפיסומש ו

 וצוויו ,ןושארה בלשה םע הפי גזמתי ינשה

 < "היהי ןתינ ךא ,סומינב םלוכל סחייתי אוה - : סומינבו תוריהיב חטבל רחבנ ,יזכרמ
 "% בלשה .הלוצא םד םרוז וב ירה ,ונממ ךומנ =. ךחא דמעמב םלוכש ןימאמ אוהש תוארל

 : .ימתול ראשמ תצקמב הנושה םחול לש גוס
 .לבת

 יל = .ילד אב ןורחאה ןורקיעה
 8 דע ,םחולל דחוימ דצ ףיסוהל
 7  ןב םסקה םלועל ותוא םיאתיש
 "תא עצבלמ טושפ ןיא .םייק אוה
 : םכילעש לכ .ןורחאה ןורקיעה
 תלוכיה לע טילחהל אוה תושעל
 .םכלש םחולל קרו ךא תידוחיה
 - "תאבה הבתכה תליחתב רופיסב
 - הז ןורקיעל תואמגוד יתש
 לש תדלומה תינגוכיספה תלוכיה
 * תא תונשל הל רשפאמה ,תמחולה
 ." ,םיוסמ ץפח לש רמוחה דוסי
 5 לש וידיל לפנש ירברבהו
 "| ףבד ,קארוג תומשנה-דש
 רוציל ךופהל ול רשפאמה
 ,המצוע-בר

 -  םיקוח השולש םימייק
  ;תלוכיה .1 :ןורחאה ןורקיעל
 .םסק לש תרזגנ הניא תדחוימה
 5 0% ןיא ,רמולכ ,רכומ
 וכי וא םוסק-ליט ומכ
 , -והשמ איצמהל -- ,הפועתה

 | 8 .2 .ךלש םחולל
 ימה תלוכיל תולבגמ חינהל

 | איב) ו ךוסא יכ |
 שפאב הי סא גיר רבה ₪ כי" רפי המצוע [



 - יו" א בא*

%- 

 2 א /

 דמויזמִב ך2רו א :תחלש
 א לצכל 2
 התאו , רבה צ2ב\ ככ 1
 יבמ בטא . .תכשכנ
 בבוככ 53305 לכהבש
 רבוצה ושכצ ?סרל'

 !כככ ד'משי



 וכו 5 התאש יא ד]
 הפמ פא . ווא
 צא .ןורפס ךממ

 . יתכשבנ ,צדו עא \
 בבוכה 'ש )זצ לכ

 ,תפשבנ 3.תא לבא לכ , ןיבת 5ב'* ,םירוחשפ םיזצטרתה .סרהנ לכה .תיח שמ5ל ך.תוזא :תמלבש . םיד/בא \
 .ד/בא לכה וישכצו
 ,כבכ 5סימ רבנצףכ

 ַתפבי ךא .ןוריפס
 ך--5כ בלכאכ

 ? םישעא ב9

 יתשקהה הדצה ןמ*ל

 ייטככו , ןוכהס רסח ית"ר עא
 ! תינש רבח תב וחנה ,רצוח לא



ו" חולאועמ |
 י

 0 = הקיטקלג :ק6-ל םיקחשמ הריכמל +

 בוחרה םחול ,(תוארוה תרבוח אלל) ח"ש
 ביני .ח"ש 40 - קדנסהו ח"ש 90 = 2
 אלו ברעב 03-9232880 ,שריה ישו
 .תבשב

 ,דעלג .ק6 יקחשמ הפלחה/הריכמל %
072, 
 הבור םע הנושאר די ודנטנינ הריכמו
 ,יסלסקלא לאידע .דחא קחשמו
 .תבשב אל 9
 קראפ :ודנטנינ רפוסל תוטלק הריכמל
 לכו - ברקה תודפרקו גנימקראד ,הרויה
 .03-5781877 ,זוזמ יגח .ח"ש 250-ב תאז

 לודג ןווגמב בשחמ יקחשמ הריכמל א
 .09-5017867 ,ףסא !קיחצמ ריחמבו

 קיטסיו'ג + ודנטנינ רפןפ הריכמל א
 ןמיס קרב :םיקחשמ 2 + ליגר/ובדוט
 .09-663628 ,בוט

 טקידניסו קבשאלפ םיקחשמה הריכמל *
 ,ןורי .דחא לכ ח"ש 35 - םיירוקמ

.03-- 0 
 ץלמומה ריג-םייגה קחשמ הריכמל א

 .08-349149 ,זעוב .(שדחכ) ןידלא
 הממשז .455401.7 קחשמה הריכמל *

 140 ריחמב (תירוקמה הזיראב) 60-ל
 .07-375634 ,ןריל .דבלב ח"ש

 לקיימ :םיירוקמ םיקחשמ הריכמל יא
 40 - םינולולבשה ,ח"ש 70 - ןודרו'ג
 םיבר דועו ח"ש 70 - דוה ויבור ,ח"ש
 .03-800105 ,ברוח קיציא .םירחא

 ,זשא ,אוגכ 006 :םיקחשמ 4 הריכמל ₪
 איג .םידרומה תפקתמו אוז60 0
 .03-807175 ,ןתוד

 הידנריק ימי ירבד קחשמה הריבמל *
 ,תופסותה לכ םע ודנטנינ רפוס הריכְמל ,03-6315294 ,יעור .תילגנאבו תירבעב 8 תוארוה תרבוח םע ,תירוקמ הזיראב
 ,09-4351455 ,ןמסקו רמות .דבלב ח"ש , 250 לש עצבמ ריחמב םיקחשמ 0
 םישדח םיירוקמ םיקחשמ ואי
 ןהכ לאירא .ל"וחמו ץראהמ רתויכ
 .21:00-16:00 תועשה ןיב .09-%% 9% 0
 2 + ןנוכ + ודנטנינ "י"% . 0
 ,ןיוצמ בצמב שו" . שש

 מ + 286 בשחמ הריכמל '*
 חשמ לש רחבמו ןחלוש
 העיסנ לגרל ,תידוקמ
4-7 

 ןיוצמ בצמב סקמו םס קחשמה הֶיַכָמל *

 + רבכע + ךס
 הזיראב םיקו
 ,זרא..ל"וחל

 .04-245240 .ח"ש 90 -

 ללוכ הזיראב םישדח םיקחשמ הריכמל

 ןוגרדו םימדה ןויגפ ,א סם :הכרדה ירפס

 ,בדנ יאבג .הלודג החנהב 3 ריאל

4. 
: 

 ש תיסיסבה הכרעה הריכמל

 ףסונבו ,אסז האו \דימא

 הזיראב א דדשאפ א 6

 ,איג .ח"ש 170 - הלועמ בצמבו תירוקמ

 ..תבשב אל) ברעב 3

 תיסיסב ודנטנינ רפוס תכרעמ הריכמל

 .03-6738947 ,רחש .הזיראב שדח -

 תובקעב קחשמה הפלחה/הריכמל %

 .ח"ש 70 - תירוקמ הזיראב רבילקסקא

 .09-973103 ,ןרע
 ,ודנטנינ רפוסל םיקחשמ הריכמל

 איג .ח"ש 250-ל 200 ןיב םיקחשמה

 .03-806175 ,ןתוד
 + ביירד הגמל קחשמ הריכמל
 ומכ .ח"ש 110 ריחמב 1.451 דדו =

 25 ריחמב בשחמל היווירט קחשמ ,ןכ
 .09-446282 ,קיבוד .ח"ש

 70 - סקמו םאסו שימייב יליוו הריכמל *
 .03-5700129 ,ימרכ רוא .דחא לכ ח"ש

 בשחמ יקחשמ לוזה ליזב הריכמל א
 ראודב ול חלשא רשקתיש ימ לכ .אד-ל
 ,דבוע בגוי .ח"ש 5 דע קחשמ לכ ,גולטק
7,. 
 ,טקידניס ,סקמו םס :םיקחשמה הריכמל
 דדוב ,לקטינטה לש ומוי ,ילרוג ןורכיז
 .ח"ש 20 ריחמב דחא לכ ,דועו הלפאב
 .09-501787 ,ףסא
 2.+ ןיוצמ בצמב ריהמ %1 הריכמל
 תדלקמ + חישק ןנוכ + םיננוכ
 .04-512888 ,ןמברפ ודיע .םיקחשמו
 רפוסל 2 בוחרה םחול קחשמה הריכמל
 .03-6476301 ,רימא .חונ ריחמב ודנטנינ

 2-ו ןוסאגמל םישדח םיקחשמ 4 הריכמל *
 ןיב םאתמ ףסוגב .ודנטנינל םיקחשמ
 תימע .ריחמ יצחב ודנטנינל ןוסאגמ
 ,03-9673975 ,עשילא
 ןורכז 286 25/1 1.3.1 בשחמ הריכמל
 ,09-914395 ,רמת ,ח"ש 2300 - רבכעו חישק ןנוכ 1
 3-7 | ,דבוע בגוי .ח"ש 100 ריחמב םיעבצ 4 00/4 ךסמ לש סיטרכ הריכמל
 *ך לש ותריטב ,6 יראל 7 קחשמה ףסונב .תופסות + ישק ןנוכ + 1 * 286 בשחמ הריכמ | ,09-501787 ,ףסא .ח"ש ג דחא לכ ,ילרוג ןורכיזו רודנורק מ לטרומ ,הרויה קראפ :םיקחשמה ו | ,-0 איג .ח"ש 110-ב דחא לכ ,ןידה םויו םיבכוכ ןיב עסמ ,2 הקניא :ם דוק ללוכ הזיראב םיירוקמ םיקחשמ תהקכמל

9 
 = שדח הרויה

 תופלחה

 יכמל א

 ודו" - . יטחשמה ה " 0 .

 0-4 / רו י

 | הריכמל 8 בחכתהל םיצור 6

 רבסה תרבוח ללוכ ,תירוקמ הזיראב

 ,יליזרב יאור .ח"ש 70-ב תירבעב

 .03-5590765 ןא 1

 רוביחל לבכ םע יוב-םייג הריכמל *

 350 לש ריחמב קחשמו ףסונ יוב-םיינ

 .03-5536917 ,ינוי .ח"ש

 :םיירוקמ בשחמ יקחשמ הריכמל

 ריחמב א1אס 00581 6-ו קאפ 2

 .02-333694 ,יעור .דחא לכ ח"ש 0

 תמדקתמה רויצה תנכות הריכמל

 110 ריחמב תירוקמ הזיראב ודרנואל

 סמלוה קולרש תמולעת קחשמה ,ח"ש

 קחשמה ,ח"ש 90 ריחמב תירוקמ הזיראב

 ,ינוי .ח"ש 60 ריחמב הדגאה דוה ןיבור

7. 
 085 תואקתפרה קחשמ הריכמל
 ,ינוי .13% בשחמל ירוקמ בשחוממ
7. 
 ךסמ ,ימינפ ןורכיז ,אד בשחמ הריכמל
 .ח"ש 700 ריחמב ,דועו םיקחשמ ,/64
 .תבשב אל 09-432765 ,ןמטיל ביני

 דדוב :םישדחו םיבר םיקחשמ הריכמל א
 ,ןומולוס יש .דועו 8 המיטלוא ,2 הלפאב
3, 

 םיגרואה :םיבינגמה םיקחשמה הריכמל =

 110 - חקורהו ערה בוטה ,ח"ש 90 -
 םיקחשמה ינש תא הנקיש ימ .ח"ש
 וא 1 הידנריק קחשמה תא הנתמב לבקי
 .08-432598 ,רורד .2

 :דחא לכ ח"ש 45-ב םיקחשמ הריכמל א
 2 ךיסנה ,בוחרה םחול ,טבמוק לטרומ
 07-898781 ,ןטיבא דעלא .םיבר דועו
 .ברעה תועשב

 דדוב :ומכ םישדח םיקחשמ הריכמל *
 ןוצרה ,6-ו 5 יראל ,2-ו 1 הלפאב
 ,טבמוק לטרומ ,בוחרה םחול ,המצועל
 וא יסוי .םיבוטו םיבר דועו טיינ לאירבג
 .04-495774 ,יבא

 וא ,ח"ש 40 - 2 הקניא הריבמל א
 ,יליזרב ןדיע .רחא קחשמב ופילחהל
0-, 

 תויואמרהו םיפיטה לכ הריכמל *
 הגמב טבמוק לטרומ קחשמל םיירשפאה
 .ברעה תועשב 03-6969840 ,ןולא .ביירד

 םיאתמה םטסיס רטסמ הגס הר
 10 ,דבלב םטסיסיטלומ היזיוולטל
 ,םינצחל 6 ביירד הגמ לש קיטסיו'ג הריכמל ,ןכ ומכ .הפלחהל םג ןתינ .תירוקמ הזיראב ץראב וארנ אל רועש רתויב םישדח בשחמ יקחשמ הריכמל * ,08-491606 ,יבצ .ח"ש 450 ריחמב לכה ,דועו םיקיטסיו'ג ,רזייל חדקאו םיקחשמ

 'חמב ,תירוקמ הזיראב
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 ןיינועמ ,ןכ ומכ .ח"ש 5 < חר

 הכה ו י
- 

 --ד

 ןדיע .2 לחה ףולאל םידוקה תא א

 :06- 334670 ,יִליְְרְב

096-0004 1.1- 
 ( סא 11.10 1ַא 148 קחשמב ץיינועמ

 הרזע ןתא הרומתב . אוזססמש אדי

 ,םוחנ לייא .םינוש םיטסווקו םיקחשמב

 .תבשב אל 2

 תוריהמב םדומ ףרד:הבחתהל ןיינועמ"4

 ידכ םינקחש 2-4 לש קחשמל א

 ךיא עדויש ימ .כ000א1 קחשמב קחסל
 ,ןמואב דעלג .רשקתהל ןמזומ רבחתהל

972, 
 :ומכ םיירוקמ םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ

 סקמו םסו 2 הקניא ,4 טסווק סילופ

 םיקחשמ וא 2 הלפאב דדוב תרומת

 .08-410224 ,טור ןרע .םירחא

 ,בשחוממ יאופר קחשמ חתפמש אפור

 לעב יוצר ,ריעצ תנכתמ אוצמל ץיינועמ

 ,ביָּבא ר"ד .קיסייב לאו'זיווב עדי

78-,. 
 בשחמל םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 ,ןולא .הזיראב םישדח יוָּכ-םייגלו
72-"-. 
 םישדח םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 .03-5349318 ,הינ'ג .ל"וחמ
 םיקחשמה תא ףילחהל ןיינועמ
 ידרפ , ןמסייא ,"ותיפה .תדופלמב
 .03-6761032 ,ןולא .סנוזמאהו סקראפ

 :םיקחשמה תא ףילחהל/רוכמל ןיינועמ

 ןוצרה ,דּוה ןיבור ,2 הקגיא ,6 יךאל
 ,בגוי דעלא .ןורתפו תרבּוח + המצועל
5-,. 
 ינב תונב/םינב םֶע-בִתְבתהל ןיינועמ
 יקחשמו-שרא-סקּולל םירוכמש +4
 ג"ר 21 ןויצ תביח יִמרכ רוא .בשחמ
4 

 .ביירד הגמל קיטסו'ג תונקל ןיינועמ *
" , 

 ןוקרדה ייא קחשמה תא תונקל ןייגועמ *
 םיעיגמ רציכ תעדל ןיינועמ ,ןכ 2

 תסרגב שבמוק לטרומ קחשמב לפי
 :07-517795 ,ביבא .*

 הרומתב 2 הקניא תא ףילחהל ןיינועל .

. 

- 

- 

 לחהל ןיינעמ *

 ,הלפאב דדוב :ומכ םישדח םיקחשמ
 ןדיע .דועו טסווק סילופ ,היָדְגְר"ל
 ,06- 0 ,יליזוב

 םיגוסה לכַמ םיקחשַמ ףילחהל ןייגועל
 .08-556829 ,ינב .6כ 60%"

 ןמטאב :םיקחשמה תא ףי
 ,1 הקניא ,3 ןוצרה ,סקרפ 0 |
 :ומכ םיקחשמב דּוָעו 4

 ,ףסא וא י

\ 
% 

 םתעקתנ ובש קחשמ לכב רוזעל ןיינועמ א
 הרזע ,םינשיו םישדח םיקחשמב -
 :09-904560 ,ןהכ לאירא .חטבומ ןורתפו
 תאו ןקחשה רפס תא תונקל ןיינועמ
 ןמכ .בוט בצמב 080-ל ם"השה רפס
 תוצלפמה תפוסא תא תונקל ןיינועמ ,ןכ
 .03-4684673 ,ןומולוס יש .הנושארה

 א

 וליצ ה

 :םה רשאב םיבוטה םישנאה לכל !וליצה
 בלשב ,3 קינוס קחשמב יל ורזיע אנא
 םילעננשכ םישוע המ .לבנרקה ליל
 הרומתב ?תבבותסמה תפצקמה ךותב
 קראפ קחשמל םידוקה לכ תא ןתא
 .06-338731 ,דעלא .הרויה
 ןואג זיוו הזיא שי םא ,תופיחדב !וליצה
 עגרב 5 טסווק סילופב םישוע המ עדויש

 - הנושארה םעפב תיללחל םיעיגמש

 רוזעא הרומתב .ףוחד ילא רשקתיש
 ,סקמו םס ,לקיטנטה לש ומוי :םיקחשמב
 דדוב ,4 טסווק סילופ ,טבמוק לטרומ
 ,םות .יגניקיוה דליה 1,2 הלפאב
9, 
 ,ימאימב חצר קחשמה עוקת ינא ווליצה

 לגלגו ןגרואה םע עטקה תא םירבוע ךיא

 .09-506634 ,זעוב ?תולזמה

 סנו'ג הנאידניא קחשמב עוקת !וליצה
 םיגישמ ךיא .רי'גאב סיטנלטאה לרוגו

 03-5226294 ,ידוא ?חרופ רודכל סיטרכ

 .(צ"החא)
 קחשמב הפוחד הרזעל קוקז !וליצה

 רוזעל ןכומ הרומתב .םסוקה ןומייס

 עיבגהו סנו'ג הנאידניא :םיקחשמב

 ,סקמו םס ,האובנה רענ ;שודקה

 .לקיטנטה לש ומויבו יותיפה תדוכלמב

 .08-525362 ,טור באוי

 קחשמב עוקת !וליצה

 תא םירבוע ךיא ,0 אוז אא מוד

 ?אתבס לש תיבב גגה תיילעב ןועשה

 .03-9618267 ,ףוסוליפ רימא

 מ תושאונ עוקת !וליצה

 םיבלשב ,1.אאכפ 07 0

 קחשמב רוזעל ןכומ הרומתב הירש

 :08-410224 ,טור ןרע .2 הקניא

 ירחא 3 םינלבוגב םישוע המ !וליצה

 ,(הינשה םעפב ךיסנה תא םיפטוחש

 יאב ,3-ו-1 םינלבוגב רוזעא-הרומתב

 ,לאינד .דועו 6 יראלב ,םיפוקה

-04. 

 רגאמב רחא םלוע קחשמב קח וולו

 :02-343391 ,דוד ,הרזעל קוקזו םימח

 קחשמב הרזעל קוקז !וליצה א

 ידכ םישוע המ - 1-אא8 0 ו

ואהמ ךלמה דַגְנ ."וקישה תא תחקל
 .לקאר

 מזב םירובא קחשמב ,ןכ ומכ .י1

יתה תא חותפל חילצ - 5
 ש הב

ב .חדקאה תא אצְומ אלו ןטפקה
 הומת

 לוח !םיקחשמב רוזעל ןֶבְומ
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 : .וא םאס לש הצובק םיקהל ןיינועמ יא
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 ,ביני וא יש .לקיטנטה לש ומויו טסווק
 :תבשב אלו ברע 0
 םיקחשמב יתעקתנ !וליצה
 םסחס 0ש8ד 4 ,ק0116מ 0051 4
 םיטסווקב רוזעא הרומתב .םימדה ןויגפו
 ןיב אלו 09-504881 ,ןור .םירחא
 (22:00 ירחא אלו 0
 סילופ קחשמב הפוחד הרזע ךירצ !וליצה
 תא םיחצנמש רחאל ,ןולמב ,טסווק
 ,03-9330527 ,ירומ .ינשה רומירב
 :םיאבה םיקחשמב הרזעל קוקז !וליצה
 ,2:ההובה ןיע ,עשפמ ףח ,7 המיטלוא
 הרומתב .3 םינילבוג ,יעיבשה חרואה
 ,ןולא .רתויב םישדח םיקחשמב רוזעא
69,. 
 ןויגפ קחשמב היעּב יל שי !וליצה
 םדקתהלו ןואיזומב לועפל ךיא - םימדה
 וא 03-5491572 ,ןתמ .קחשמב
5. 
 קחשמב הרזעל קוקז !וליצה
 רוזעא הרומתב .קאג00א 5קהםאם

 ,ןורי .םירחא םינוש םיקחשמב
24, 
 .לפואה ערז קחשמב יתעקתנ !וליצה
 1 םינילבוגל םיפיט הרומתב תתל ןכומ
 .08-581978 ,ירוא .תולוצמב הקתפרהו
 .סקמו םס קחשמב הרזע ךירצ :וליצה
 ,6 יראל םיקחשמב רוזעא הרומתב
 ,סיטנלטא לש הדוסו סנו'ג הנאידנא
 ,ויז וא רורד .דועו 6 טסווק גניק

12. 

 םידל* םע ,תוירקה רוזאב ג

 .04-7688080 ,ןהכ ןורש .12-14 םיאליגב

 תרובח םיקהל ןיינועמ הסונמ ם"הש
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